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مخ ریدغ  نوماریپ  متسود  هب  يا  همان 

باتک تاصخشم 

 - 1343 يدهم ، نایتلادع ، : هسانشرس

.نایتلادع يدهم  مخریدغ / نوماریپ  متسود  هب  يا  همان  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.]؟ تساریو 2 :] تساریو تیعضو 

.1392 شهوژپ ، هناخ  دهشم : : رشن تاصخشم 

.ص  132: يرهاظ تاصخشم 

3-00-7219-600-978: کباش

اپیف : یسیون تسرهف  تیعضو 

( .ص  129  ) 1389 يدمحم ، لگ  یلبق : تساریو  : تشاددای

تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع  : عوضوم

مخ ریدغ  : عوضوم

تماما : عوضوم

:BP223/5/ع36ن2 1392 هرگنک يدنب  هدر 

297/452: ییوید يدنب  هدر 

3299573: یلم یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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متسود هب  ياهمان 

ریدغ نوماریپ 

ص:3

مخ ریدغ  نوماریپ  متسود  هب  يا  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 109زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:4

مخ ریدغ  نوماریپ  متسود  هب  يا  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 109زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:5

مخ ریدغ  نوماریپ  متسود  هب  يا  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 109زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


زاغآرس - 1

نابرهم قلاخ  مان  هب 

: يدوب هتشون  .مدناوخ  ار  تاهمان  زیزع ، تسود 

نایدا و هب  طوبرم  ثحاـبم  رد  ققحم  کـی  ناونع  هب  ار  وت  میراد ، مه  اـب  هک  یتدـیقع  يرکف و  تاـفالتخا  زا  رظن  فرـص  اـب  نم ، ...
ار همان  نیا  متفرگ  میمصت  يدرکیم ، تبحص  كردم  اب  یقطنم و  هشیمه  نوچ  و  مراد ، لوبق  مالسا  ردص  یخیرات  لئاسم  بهاذم و 

.منک حرطم  ریدغ  دروم  رد  ار  مدوخ  تالاوس  نآ ، رد  متسرفب و  تیارب 

مان هب  ادخ ، لوسر  ندناوخ  هبطخ  نانامسم و  گرزب  عامتجا  نآ  ارچ  و  تسا ؟ ینعم  هچ  هب  ریدغ »  » منادب مهاوخ  یم  زیچ  ره  زا  لبق 
.ماهدناوخ هدینش و  فلتخم  ياهریسفت  تایاور و  نآ ، یهرابرد  نوچ  هدوب ؟ هچ  لصا  زا  ارجام  و  هدش ؟ فورعم  ریدغ » »

یهبطخ لماک  نتم  مراد  تسود  تساهتدم  تسین ؟ نایعیش  زا  یضعب  یهتخادرپ  هتخاس و  ایآ  دراد ، تحص  ریدغ  ثیدح  الـصا  ایآ 
رد ایآ  یتسار ، مروآ ؟ تسد  هب  ار  نآ  مناوتیم  عبانم  مادـک  زا  منادـیمن  اما  منک ، واکودـنک  تقد و  نآ  رد  مدوخ  مناوخب و  ار  ریدـغ 
هک نیا  رتبیجع  و  هدش ؛ لزان  مه  یتایآ  هنیمز ، نیا  رد  دننکیم  اعدا  یضعب  نوچ  دشاب ؟ طبترم  ریدغ  هعقاو  هب  هک  میراد  ياهیآ  نآرق 

.دوش نشور  میارب  ًالماک  اهفرح  نیا  مقس  تحص و  مراد  تسود  یلیخ  میراد ! یتایآ  مه  ریدغ  نافلاخم  دروم  رد  تفگیم  یـصخش 
، هدوب رگا  و  هن ؟ ای  هدوب  حرطم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تیالو  دروم  رد  یتیاور  اـی  هیآ  مه  ریدـغ  يارجاـم  زا  لـبق  اـیآ  منادـب  مهاوخیم 

؟ تسا هتشاد  دوجو  ادخ  لوسر  ندناوخ  هبطخ  ریدغ و  عامتجا  هب  يزاین  هچ  رگید 

ادخ لوسر  ندناوخ  هبطخ  ریدغ و  یهعقاو  دناهتفگ  ياهدع  میونشیم  یتقو  صوصخ  هب 
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ارجام نآ  اسب  هچ  هک  متفایم  کش  هب  رتشیب  تسا ، هدوب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  زا  یناسک  يروخ  لد  ترودک و  عفر  ببـس  هب 
.دشاب هتشادن  یطبر  تفالخ  تیالو و  هب 

لیلد هچ  هب  اما  هالوم ،» ّیلعف  ءالوم  ُتنک  نم  ، » دناهدومرف ریدغ  یهبطخ  رد  هلآ ) وهیلعهللایلص   ) ربمایپ هک  تسا  تسرد  میوگیم  نم 
!؟ دشاب روای  تسود و  ینعم  هب  هلمج  نیا  رد  هژاو  نیا  دیاش  تسا ؟ رایتخا  بحاص  تسرپرس و  یلوم »  » زا دوصقم  دنیوگیم  نایعیش 

؟ دنتسه ماما  هزاود  هب  دقتعم  نانآ  هک  هدمآ  نایم  هب  نخس  مه  نایعیش  ناماما  رگید  زا  ریدغ ، یهبطخ  رد  ایآ  منادب  مهاوخیم 

هب دندرک و  تعیب  مالسلا ) هیلع  ) یلع اب  ریدغ  زور  رد  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  زا  ناشدوخ  تنس  لها  يافلخ  دنیوگیم  هک  نیا  ایآ 
؟ دراد تیدنس  رابتعا و  دح  هچ  ات  و  تسا ؟ تسرد  دندومن ، فارتعا  ترضح  نآ  تیالو 

هدوب حرطم  مالـسا  خیرات  لوط  رد  مه  نارعاش  ياههدورـس  تایبدا و  رد  یتح  هک  تسا  روهـشم  يردق  هب  ریدـغ  يارجام  دـنیوگیم 
؛ تسا

؟ تفای هار  تایبدا  رعش و  هب  دادیور  نیا  ینامز  هچ  زا  ًاعقاو  منادب  مهاوخیم  اما 

؟ دنراد لوبق  ار  نآ  مه  تنس  لها  دراد و  تیعقاو  دش  یتخس  باذع  لمحتم  ریدغ  فلاخم  نیلوا  دوشیم  هتفگ  هک  نیا  ایآ 

ناـفلاخم بناـج  زا  یحارط  هشقن و  اـی  یتفلاـخم  ادـخ ، لوسر  تلحر  اـت  ریدـغ  یهلـصاف  رد  اـیآ  یخیراـت ، رظن  زا  منادـب  مهاوخیم 
ریدغ عامتجا  فدـه  نیرتمهم  نآ ، اب  یعمج  تفلاخم  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تفالخ  ثحب  دـهد  ناشن  هک  هدـش  شرازگ 

؟ تسا هدوب 

هدـش رـضاح  ترـضح  نآ  ارچ  هدوب ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تیـالو  یهراـبرد  ارجاـم  نیا  ًاـعقاو  رگا  هک  نیا  رتـمهم  همه  زا 
وا بصنم  نارگید  هک  دنک  اشامت  دنیشنب و  ياهشوگ 
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؟ تسا هدادن  تروص  دوخ  قح  نتفرگ  يارب  یمادقا  چیه  دننک و  بصغ  ار 

یناسک یتح  ای  دشاب  هدرک  دانتـسا  ریدغ  ثیدح  هب  نافلاخم ، لباقم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هک  تسا  هدمآ  خـیرات  رد  ایآ 
؟ دنشاب هدرک  شرازگ  ار  يدادیور  نینچ  وا ، نادنزرف  رسمه و  ًالثم  وا ، ریغ 

هدـیدان ار  نآ  ادـخ  لوسر  باحـصا  مومع  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنیوگیم ، هک  هدوب  ناـنچ  ریدـغ  رگا  هک  تسا  بجعت  ياـج  ًاـعقاو 
؟ دنریگب

هاگنآ هتفرگ و  تروص  يراکشآ  یفرعم  نینچ  تقیقح  هب  ایآ  متسنادیم  میدیمهفیم و  ینشور  هب  ار  تاکن  نیا  رگا  دشیم  بوخ  هچ 
يریبدت هچ  دناهدرک ، ینیب  شیپ  رگا  و  دش ؟ دهاوخ  هچ  مالعا  نیا  یپ  رد  دندرکن  ینیب  شیپ  ادخ  ربمایپ  ایآ  هدـش ؟ تفلاخم  نآ  اب 

؟ دندیشیدنا نآ  زا  يریگولج  يارب 

هب تاماهبا  نیا  ندش  نشور  رد  رگا  دوب  مهاوخ  امـش  نونمم  رایـسب  و  هدرک ، لوغـشم  دوخ  هب  ارم  نهذ  تدـش  هب  لئاسم  نیا  يرآ ،
.دینک کمک  نم 

: منک حرطم  رگید  شسرپ  ود  مهاوخیم  نایاپ  رد 

هن رگید  هک  لاس  اهدص  زا  دعب  مه  زورما  ایآ  تسا ، هدوب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تماما  دروم  رد  ریدغ  ضرف  هب  هک  نیا  یکی 
دنوادـخ ياضر  دروم  يراک  ینید و  فیلکت  کی  نآ  زا  لیلجت  ریدـغ و  غیلبت  مه  زاـب  وا ، ناـفلاخم  هن  تسه و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

؟ دنشوکیم تهج  نیا  رد  نانچمه  ياهدع  هک  تسا ،

ای دراد  یثیدح  رد  هشیر  رواب  نیا  ایآ  ناناملـسم ؛ دیع  نیرتگرزب  هکلب  و  تسا ، دیع  ریدغ  دـندقتعم  نایعیـش  هک  نیا  مود  شـسرپ  و 
.منونمم ماهمان  هب  نتفگ  خساپ  رد  وت  شالت  زا  شیپاشیپ  تسا ؟ ياهقیلس  رواب  رظن و  کی 
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نیمه هب  .مدش  لاحشوخ  رایسب  متفای ، تقیقح  مهف  قاتشم  قح و  بلاط  ار  وت  هک  نیا  زا  مدناوخ و  ار  تاهمان  مرگوجتـسج ، تسود 
مراذـگیم و ترایتخا  رد  دراوم  نیا  رد  ار  ینید  نادنمـشناد  ناملاع و  تامحز  مدوخ و  تاقیقحت  اهلاس  لصاح  لیم  لامک  اب  لـیلد 

یـسررب ار  اهنآ  کیدزن  زا  هعجارم و  اـهنآ  هب  ًاصخـش  لـیامت ، تروص  رد  اـت  منکیم  رکذ  ار  میاـههتفگ  قیقد  تادنتـسم  كرادـم و 
.مسیونیم هتکن  تسیب  بلاق  رد  ار  تاهمان  خساپ  يدیسرپ ، شاهرابرد  هچنآ  رتنشور  رتناسآ و  مهف  يارب  .ینک 

.میشاب زارفرس  دیشوک ، ام  تیاده  هار  رد  لاس  هس  تسیب و  هک  نامزیزع  ربمایپ  نابرهم و  يادخ  هاگشیپ  رد  ام  یهمه  هک  دیما 
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؟ تسا ینعم  هچ  هب  ریدغ  - 2

؟ تسا ینعم  هچ  هب  ریدغ 

زا بالیـس  نیا  .دوب  هکم  رهـش  يرتمولیک  چـنپ  ًادودـح  رد  هفحُج »  » يداو بالیـس  ریـسم  رد  عیـسو  زاب و  ینابایب  مخریدـغ  یهقطنم 
ار هنایلاس  ياهلیس  تفاییم و  همادا  خرس  يایرد  ات  سپـس  دیـسریم و  هفحُج  هب  ریدغ  زا  روبع  زا  سپ  دشیم و  يراج  برغم  هب  قرـشم 

.تخیریم ایرد  هب 

لاس لوط  رد  دشیم و  عمج  اهنآ  رد  هدنام  یقاب  ياهبآ  لیـس ، روبع  زا  سپ  هک  دوب  هدـمآ  دوجو  هب  یعیبط  ییاهریگبآ  ریـسم  نیا  رد 
اهبالیـس ریـسم  رد  يدایز  ياهریدغ  يددعتم  قطانم  رد  .دنتفگیم  ریدـغ »  » ًاحالطـصا اهنآ  هب  دـشیم و  هتخانـش  یبآ  ریاخذ  ناونع  هب 

(1) .دوب هدش  يراذگ  مان  مخ » ریدغ   » مان هب  ریدغ  نیا  .دندشیم  هتخانش  رگیدکی  زا  نوگانوگ  ياهمان  اب  هک  تشاد  دوجو 

میسقت اج  نآ  زا  دندوب و  هارمه  رگیدکی  اب  هفحُج »  » نیمزرس ات  دوخ  ياهرهـش  هب  نتفر  يارب  جح ، مسارم  زا  سپ  ناناملـسم  یهمه 
رتبـسانم رگید  ياهطقن  ره  زا  مهم ، مسارم  نیا  ییاپرب  يارب  هقطنم  نآ  ور  نیا  زا  .دـنتفریم  دوخ  راید  رهـش و  يوس  هب  کی  ره  هدـش 

ببـس نیمه  هب  .دوب  زور  نآ  رد  هدئام  یهکرابم  یهروس  یهیآ 67  ندش  لزان  یهلا و  روتسد  باختنا ، نیا  یلـصا  لیلد  هتبلا  دوب و 
.دش فورعم  مخریدغ »  » هب میظع  یهعقاو  نآ 
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ارجام هصالخ ي  - 3

ارجام هصالخ ي 

هب رفـس  نیا  دش و  دنهاوخ  جح  رفـس  مزاع  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ (  لوسر  هک  دیچیپ  ربخ  نیا  هنیدم  رد  يرجه ، مهد  لاس  رد 
.دش فورعم  عادولا » ۀّجح  »

هب فرـشت  ادـخ و  لوسر  باـکر  رد  روضح  قاـیتشا  هب  اهرهـش  یهیقب  ناناملـسم  زا  يریثک  عمج  هنیدـم و  مدرم  زا  يداـیز  تیعمج 
رفن رازه  تسیب  دصکی و  ات  ار  لاس  نآ  رازگ  جـح  تیعمج  یمالـسا  ناخروم  هک  اج  نآ  ات  دـندش ؛ جـح  مزاع  شترـضح ، تمدـخ 

، مخریدـغ يداو  هب  هک  نیمه  هجحیذ ، زور 18 رد  هنیدـم ، هب  هکم  زا  تشگزاب  هار  رد  جـح و  مسارم  ماـجنا  زا  سپ  .دـناهدرک  تبث 
: دش یحو  شترضح  هب  دنوادخ  بناج  زا  دندیسر ، اهرهش  رگید  ياههار  ندش  ادج  لحم 

غالبا ار  یهلا  تلاسر  ینکن  نینچ  رگا  هک  امن  غالبا  مدرم  هدیدرگ و  لزان  وت  رب  دـنوادخ  يوس  زا  هک  ار  يروتـسد  نآ  لوسر ، يا  *
.يا هدرکن 

عوضوم تیمها  ياـهدرکن ،» غـالبا  ار  دـنوادخ  تلاـسر  یناـسرن  مدرم  شوـگ  هب  ار  بلطم  نیا  رگا   » دـیامرفیم دـنوادخ  هک  نیا  زا 
.دوشیم هدیمهف  راکشآ و 

بقع ات  دنوش  رظتنم  دـننک و  عامتجا  همه  داد  روتـسد  دـمآ و  دورف  مهم  بلطم  نیا  غالبا  روظنم  هب  ترـضح  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد 
؟ دناهدومرف عمجت  هب  رما  ترضح  ارچ  دندیسرپیم  دوخ  زا  همه  .دندرگ  زاب  دناهتفر  ولج  هک  اه  نآ  دنسرب و  ناگدنام 

رس رب  ار  دوخ  يابع  زا  یتمسق  ام  زا  یهورگ  هک  میدیسر  ربمایپ  تمدخ  مرگ  رایـسب  زور  نآ  رد  : » دنکیم تیاور  یعفاش  یلزاغم  نبا 
(2 «) .دندوب هدیچیپ  دوخ  ياپ  رب  ار  رگید  تمسق  نیمز ، ترارح  تدش  زا  هتشاذگ و 
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هگن ییاج  نینچ  رد  ار  مدرم  هدومرف  رما  ار  شربمایپ  دـنوادخ  هک  تسا  هدوب  نایم  رد  یمهم  رایـسب  بلطم  ًاـمتح  دـهدیم  ناـشن  نیا 
.دناسرب مدرم  شوگ  هب  ار  بلطم  نآ  دراد و 

دننک و هدهاشم  ار  ترـضح  نآ  مدرم  دنریگب و  رارق  یعفترم  ياج  رد  ناشیا  ات  دنزاسب ، يربنم  نارتش  زاهج  زا  دنداد  روتـسد  ربمایپ 
.دنونشب ار  ناشنانخس 

ياج دوخ  رانک  رد  دـندرب و  ربنم  يالاب  هب  دوخ  اـب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـط یبا  نبا  یلع  ترـضح ، نآ  رهظ ، زاـمن  یهماـقا  زا  سپ 
نالعا سپـس  .دندرک  نایب  ار  لاعتم  دنوادخ  تافـص  زا  يرادقم  و  هظعوم ، ار  مدرم  دندومرف و  داریا  یلـصفم  یهبطخ  هاگنآ  دنداد ،

لزان مالـسلا ) هیلع   ) یلع تماما  تفالخ و  یهرابرد  ار  کبر » نم  کـیلا  لزنا  اـم  غّلب  لوسرلا  اـهیا  اـی   » یهیآ دـنوادخ  هک  دنتـشاد 
.دنتشاد رذح  رب  دنوادخ  نامرف  اب  تفلاخم  زا  ار  مدرم  هیآ  نیا  غالبا  زا  سپ  و  تسا ، هدرک 

تبسن امش  زا  نم  ایآ  : » دنداد رارق  باطخ  نینچ  ار  ناناملسم  لصفم ، یهبطخ  نآ  زا  یـشخب  رد  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 
»؟ متسین رتراوازس  ناتدوخ  هب 

دنتفرگ و ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تسد  ربمایپ  سپـس  .ییام » یهمه  رایتخا  بحاص  وت  ادخ ، لوسر  يا  یلب  : » دـنتفگ مدرم 
نیرفن ار  وا  نانمـشد  اعد و  ار  وا  ناروای  هاگ  نآ  .تسوا » يالوم  یلع  نیا  سپ  میوا  يالوم  نم  سک  ره  : » دندومرف دـندرک و  دـنلب 

.دندرک

باحَـس هک  ار  دوخ  یهمامع  ادخ  ربمایپ  نینموملاریما ، ناونع  هب  نارـضاح  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  یفرعم  و  هبطخ ، داریا  زا  دـعب 
هک نانچ  دنتخیوآ ، ترضح  نآ  شود  رب  ار  همامع  ياهتنا  دنتسب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلوم  رـس  رب  راختفا  جات  ناونع  هب  تشاد  مان 

: دنکیم لقن  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  نابز  زا  نیطمسلا » دئارف   » فلوم ینیوج ،

(3 «) .درک اهر  نم  یهناش  رب  ار  نآ  فرط  کی  تسب و  ياهمامع  مرس  رب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  مخ  ریدغ  زور  رد  »
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ترضح اب  تعیب  نمض  رمُع ، ماگنه ، نیا  رد  .دننک  تعیب  نینموملاریما  ناونع  هب  ترـضح  نآ  اب  مدرم  دندومرف  روتـسد  ربمایپ  سپس 
: تفگ نینچ 

« .يدیدرگ یناملسم  ره  يالوم  نم و  يالوم  هک  بلاط  یبا  رسپ  يا  وت  رب  داب  كرابم  »

.دیوگب تینهت  دوخ  مهس  هب  دیارسب و  يرعش  هراب  نیا  رد  تساوخ  هزاجا  ربمایپ  زا  ناناملسم  رعاش  تباث ، نب  ناّسح  هاگ  نآ 

رد ار  رعش  نآ  .درک  تئارق  دوب ، هدورس  هراب  نیا  رد  هک  ار  يرعش  راصنا ، نیرجاهم و  ناگرزب  روضح  رد  وا  دندومرف و  هزاجا  ربمایپ 
.مسیونیم تیارب  همان  مهدزاود  تمسق 

.دش لزان  انید » مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتاو  مکنید  مکل  تلمکا  مویلا   » هدئام هروس  موس  یهیآ  هبطخ  نیا  زا  سپ 

یلع هیالو  یتلاسرب و  بّرلا  یضرو  همعنلا  مامتا  نیدلا و  لامکا  یلع  ربکا  هللا  : » دندومرف هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا (  ربمایپ  هاگنآ 
« .يدعب نم  بلاط  یبا  نب 

دنداد و رارق  دوخ  صوصخم  ار  اههمیخ  زا  یکی  .دوش  اپرب  همیخ  ات  دنداد  روتسد  ربمایپ  رهظ ، زامن  یهماقا  ینارنخس و  نایاپ  زا  سپ 
عمج مدرم  دندرک  رما  و  دوش ، رقتـسم  رگید  یهمیخ  رد  ات  دنداد  روتـسد  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هب  و  دندومرف ، سولج  نآ  رد 

.دنوش

کیربت دندادیم و  تعیب  تسد  ترضح  نآ  اب  دنتفاییم و  روضح  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ (  یهمیخ  رد  هتسد  هتسد  مدرم  سپس ،
.دنتفگیم تینهت  و 

؛ دنتشاد تماقا  ریدغ  رد  ترـضح  تدم  نیا  مامت  رد  و  تشاد ، همادا  زور  هس  ات  يرادافو ، زاربا  کیربت و  ضرع  تعیب و  مالعا  نیا 
.دندرک تکرش  نآ  رد  مدرم  یهمه  هک  دوب  هدش  باسح  نانچ  همانرب 
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ریدغ ثیدح  تیدنس  رابتعا و  یسررب  - 4

ریدغ ثیدح  تیدنس  رابتعا و  یسررب 

نشور يوق و  مکحم ، نانچ  رابتعا  تیدنس و  تهج  زا  زور  نآ  رد  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  یهبطخ  مخریدغ و  یهعقاو 
اهثحب و یهمه  نایم  رد  خیرات ، لوط  رد  هک  تسا  نیا  تیمها  زئاح  درک و  دهاوخن  هدرکن و  دیدرت  نآ  رد  یناملـسم  چـیه  هک  تسا 

تسا کیکـشت  دروم  فیعـض و  دنـس  تهج  زا  ثیدح  نیا  تسا  هتفگن  یفلاخم  چیه  یخیرات ،  دادیور  نیا  یهرابرد  اهوگ  تفگ 
.دننک ریسفت  ریبعت و  دوخ  هاگدید  عفن  هب  هیجوت و  ار  نآ  تلالد  ياهنوگ  هب  دناهدیشوک  همه  هکلب 

دنچ هب  اجنیا  رد  هک  دناهدرک  ظفح  عمج و  ار  كرادم  دانسا و  نیا  فلتخم  ياهنامز  رد  ناملـسم  گرزب  نادنمـشناد  لاح  نیع  رد 
: دوشیم هراشا  هنومن 

دنچ هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  هدرک  یفرعم  ار  تنـس  لها  باتک  تسیب  دصکی و  قحلا ،» قاقحا   » باتک رد  يرتست  هللارون  یـضاق  فلا  -
(4) .دنس تسیب  اب  لبنح  دمحا  دنسم  هلمج  زا  دناهدرک ، لقن  ار  ریدغ  ثیدح  قیرط 

راهچ داتشه و  یباحص و  هد  دصکی و  زا  ار  نآ  ریدغ ، ثیدح  دنـس  یـسررب  ماقم  رد  ریدغلا »  » ردقنارگ باتک  رد  ینیما  همالع  ب -
لقان هک  ار  تنس ) لها  ءاملع  ناگرزب   ) ثیدح ناظفاح  ناماما و  زا  رفن  تصـش  دصیـس و  مان  و  هدرک ، لقن  كرادم ) رکذ  اب   ) یعبات

تساهدرک یفرعم  دناهتخادرپ ، ریدغ  یهعقاو  هب  هک  ار  ناملسم  ناملاع  تافیلأت  زا  فیلأت  شش  تسیب و  مان  زین  دنتـسه و  ریدغ  ربخ 
(5) .دنیآیم رامش  هب  تنس  لها  ناملاع  زا  ناشیا  بلغا  هک 

یلاعملاوبا هک  دنکیم  لقن  هطساو  اب  ییارجام  تنس ، لها  فورعم  ملاع  يزودنقلا  میهاربا  نب  نامیلس  ةدوملا ،» عیبانی   » باتک رد  ج -
لقن بجعت  اب  یلازغ  دماح  وبا  داتسا  ینیوج 

: تفگیم درکیم و   
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: دوب هتشون  نآ  دلج  رب  هک  مدید  باتک  دلج  کی  فاحص  کی  تسد  رد  دادغب  رد 

(6) .دمآدهاوخ مهن  تسیب و  دلج  نیا  زا  دعب  و  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم   » ثیدح دانسا  زا  متشه  تسیب و  دلج 
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ریدغ هبطخ  نتم  - 5

.ینک لمأت  تقد و  نآرد  یناوخب و  ار  ریدغ  یهبطخ  لماک  نتم  يراد  تسود  يدوب  هتشون 

نیا هب  ناملاع ، ریاس  هچ  و  تنـس ، لها  ناخروم  هچ  هعیـش و  ناخروم  هچ  هک  تسا  نیا  روآبجعت  رایـسب  لئاسم  زا  یکی  میوگب  دـیاب 
زا يرایسب  هنافسأتم  اما  دندومن ، داریا  یلّـصفم  یهبطخ  مخریدغ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هک  دناهدرک  هراشا  تقیقح 
ره نهذ  رد  لاوس  نیا  .دناهدرک  افتکا  هلمج  ود  ای  کی  هب  یهاگ  هاتوک و  رطـس  دـنچ  هب  هبطخ  نآ  لقن  ماقم  رد  تنـس  لها  ناملاع 

سوئر ناونع و  دح  رد  هکلب  هصالخ و  ار  هبطخ  نیا  لماک و  ار  ترـضح  ياههبطخ  ریاس  ارچ  هک  دـیآیم  دـیدپ  یفـصنم  رگـشهوژپ 
(7 (!؟ دناهدرک لقن  هبطخ  یلک 

هدروآ هحفص  ود  دودح  بلاق  رد  تنس  لها  ياهلقن  رد  تسا ، هحفـص  تسیب  دودح  یلومعم  عطق  ياراد  ياهباتک  رد  هک  هبطخ  نیا 
هصالخ و سپس  و  ۀقرحملا » قعاوصلا   » ربتعم فورعم و  باتک  زا  ار  رجح  نبا  ملق  هب  تنس  لها  ياهلقن  زا  یکی  یهمجرت  ًالعف  هدش !

هعجارم اب  هک  نیا  نمض  .يوش  انشآ  نآ  ياوتحم  اب  ات  مسیونیم  تیارب  نایعیش  عبانم  زا  هدافتسا  اب  ار  ترضح  نآ  یهبطخ  یهدیکچ 
.دوب دهاوخ  وت  سرتسد  رد  نآ  لماک  یسراف  همجرت ي  یبرع و  نتم  منکیم ، یفرعم  هک  یعبانم  هب 

تنس لها  عبانم  هب  دانتسا  اب  ریدغ  هبطخ ي  زا  یشخب  همجرت ي  *

رظن سپ  .امش  مه  ملوئسم و  نم  مه  .مورب  امش  نایم  زا  هتفگ و  کیبل  ار  قح  توعد  تسا  کیدزن  انامه  مدرم ، يا  دومرف  هاگنآ  »...
»؟ تسیچ امش 
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يارب يدومن و  شالت  تلاسر  هار  رد  يدناسر و  ام  هب  ار  ادخ  نخـس  هللا  لوسر  ای  وت  انامه  میهد  یم  تداهـش  ام  دنداد  خـساپ  مدرم 
.دهد ریخ  يازج  وت  هب  دنوادخ  سپ  يدرک ، یهاوخ  ریخ  ام 

رب گرم و  منهج و  تشهب و  تسوا و  یهداتـسرف  هدـنب و  دـمحم  تسین و  هللا  زج  يدوبعم  هک  دـیهدیمن  تداهـش  ایآ  دومرف : سپس 
؟ دنازیگنا یم  رب  تساهربق  رد  ار  هک  ره  دنوادخ  دمآ و  دهاوخ  کش  چیه  نودب  تمایق  تسوا و  قح  گرم  زا  سپ  ندش  هتخیگنا 

.قیاقح نیا  هب  میهدیم  تداهش  يرآ ، دنتفگ :

نانآ دوخ  زا  نم  متسه و  نانموم  يالوم  نم  نم و  يالوم  هللا  انامه  مدرم  يا  تفگ : نینچ  سپـس  .شاب  دهاش  وت  اراگدرورپ  دومرف :
تیامح تفریذـپ  ار  وا  تیالو  هک  ره  اراگدرورپ  .تسوا  يالوم  یلع  نیا  متـسه  وا  يالوم  نم  سک  ره  سپ  مرتراوازـس ، ناـشیا  هب 

.رادب نمشد  ار  وا  درک  ینمشد  وا  اب  هک  ره  نک و 

یهرابرد هاگنآ  نم  ...دیوشیم و  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  تمایق  رد  امش  موریم و  امـش  نایم  زا  نم  مدرم  يا  دومرف : سپس 
؟ دیدرک هچ  اهنآ  اب  نم  زا  دعب  هک  منکیم  لاوس  امش  زا  اهبنارگ  زیچ  ود 

تـسد رد  شرگید  فرط  ادـخ و  تسد  رد  نآ  فرط  کی  هک  ینامـسیر  تسا ، لـجوزع  يادـخ  باـتک  رتگرزب  ياـهبنارگ  ثاریم 
.دینکن ضوع  زیچ  چیه  اب  ار  نآ  دیوشن و  هارمگ  ات  دیشاب  نآ  اب  سپ  .تسامش 

( ترتع نآرق و   ) ود نیا  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  هاـگآ  دـنوادخ  اـنامه  .تسا  نم  تیب  لـها  نم ، ترتـع  مود  ياـهبنارگ  ثاریم  و 
(8) .دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دنتسه  مه  اب  هراومه 

نایعیش كرادم  هب  دانتسا  اب  ریدغ  هبطخ  هصالخ ي  *
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دیـسر مرظن  هب  هک  هدرک  يدنبهتـسد  یعوضوم  تروص  هب  ار  نآ  بلاـطم  ریدـغ ، یهبطخ  ندرک  هصـالخ  نمـض  ناـققحم  زا  یکی 
یعبنم هب  تسا ، نتم  نیا  ربارب  ود  دودـح  نآ  مجح  هک  یتسه  لماک  نتم  یهعلاطم  ناـهاوخ  رگا  .مسیون  یم  تیارب  ار  سوئر  نیمه 

(9) .نک هعجارم  منکیم  یفرعم  هک 

ریدغ هبطخ ي  نومضم  یعوضوم  میسقت 

دیحوت ( 1

: دوشیم هراشا  اهنآ  هب  ًالامجا  هک  تسا  دیحوت  باب  رد  انعمرپ  الاو و  یتارابع  يواح  هبطخ ، لوا  شخب 

دض و شاهدارا ، شایزاین ، یب  وا ، ندوب  لازیال  مئاد و  وا ، ندوب  ریصب  عیمس و  وا ، تیقلاخ  وا ، ملع  تردق و  دنوادخ ، ّولعو  تمظع 
راثآ دنوادخ ، تمعن  تمحر و  تعسو  شناگدنب ، هب  دنوادخ  یکیدزن  دنوادخ ، هب  روما  یهمه  تشگزاب  دنوادخ ، نتشادن  کیرش 
تلذ عضاوت و  وا و  تافـص  كرد  زا  زجع  راهظا  یهلا و  دمح  موزل  دنوادخ ، باذع  ماقتنا و  كالفا ، ناسنا و  رد  دـنوادخ  تردـق 

.دنوادخ تمظع  لباقم  رد 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  توبن  (2

.تسا رفاک  دنک  کش  تقیقح  نیا  رد  سک  ره  .متسه  نیمز  نامسآ و  لها  زا  وا  ِتاقولخم  یهمه  رب  ادخ  تجح  نم  * 

.تسا شتآ  راتفرگ  نم ، راتفگ  رد  هدننککش  و  تسا ، هدرک  کش  نآ  یهمه  رد  دنک  کش  نم  ِمالک  زا  يزیچ  رد  سکره  * 

.تسین ریذپرییغت  نم  مالک  ناربمایپ  رما  هب  * 

.دناهداد تراشب  نم  تثعب  هب  هتشذگ  نالوسر  ناربمایپ و  * 

.دشاب هتخومآ  نم  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  نآ  رگم  تسین  یملع  چیه  * 
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مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  (3

.تسا هدومرف  بوصنم  امش  ماما  رایتخا و  بحاص  ناونع  هب  ار  یلع  دنوادخ   * 

.تسا بجاو  هایس  دیفس و  گرزب ، کچوک و  مالغ ، دازآ و  برع ، مجع و  ییاتسور ، يرهش و  رب  یلع  زا  تعاطا  * 

.تسا ذفان  وا  ِرما  لمع و  دروم  وا  مالک  هدنوش و  ارجا  يدحوم ، ره  رب  یلع  مکح  *

.تسوا رایتخا  بحاص  یلع  نیا  متسه ، وا  رایتخا  بحاص  نم  هک  سک  ره  * 

.تسا هدرک  لزان  نم  رب  وا  ار  نآ  روتسد  تسا و  دنوادخ  يأر  یلع ، تیالو  * 

.رادب تسود  دراد  تسود  ار  یلع  سک  ره  ادنوادخ ، * 

.درک لماک  وا  تماما  اب  ار  امش  نید  دنوادخ  * 

حالـص دشر و  هب  ات  دیریذپب  ار  وا  ياهیهن  دـیوش و  تیادـه  ات  دـینک  تعاطا  ار  وا  و  دـینامب ، تمالـس  ات  دـیهن  ندرگ  یلع  رما  هب  * 
.دنکن فرحنم  وا  هار  زا  ار  امش  فلتخم ، ياههار  دیشاب و  وا  یهدارا  عیطم  و  دیبای ، تسد 

.دینزن زاب  رس  وا  تیالو  زا  دیوشن و  رود  وا  زا  دیورن و  یهارمگ  هار  هب  یلع  هار  زا  * 

امش و رایتخا  بحاص  هک  دینادب  دیدرک ، شومارف  ای  دیدومن  یهاتوک  دوخ  ینید  فیاظو  رد  تشذگ و  امش  رب  یلیوط  نامز  رگا  * 
دیـشاب هتـشاد  هک  یلاوس  ره  هب  وا  .تسا  هدومن  بوصنم  شقلخ  رب  نیما  ار  وا  نم  زا  سپ  دـنوادخ  هک  تسا ، یلع  امـش  نید  رگنایب 

.دزاسیم راکشآ  امش  رب  دینادیمن  ار  هچنآ  دهدیم و  باوج 

مالسلا هیلع  موصعم  ماما  هزاود  رکذ  (4

وا لسن  زا  منادنزرف  سپس  یلع و  نم ، زا  دعب  تسا و  هداد  نامرف  نآ  زا  يوریپ  هب  ار  امش  هک  متـسه  دنوادخ  میقتـسم  طارـص  نم  * 
.دناقح يوس  هب  هدننکتیاده  یناماما  هک  نانآ  دنتسه ،
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.دینکیم تاقالم  ار  شلوسر  ادخ و  هک  تمایق ، زور  ات  تسا  یلع  نادنزرف  زا  نم  لسن  رد  تماما  *

.تسا هتفای  تسد  گرزب  يراگتسر  هب  دنک ، تعاطا  مدرک  رکذ  هک  یناماما  یلع و  شلوسر و  ادخ و  زا  سک  ره  * 

.دینک تعیب  رهاط  بیط و  یقاب و  یهملک  ناونع  هب  ناماما ، نیسح و  نسح و  و  یلع ، نینموملاریما  اب  * 

وا نم و  لسن  زا  ناماما  هک  مدرک  یفرعم  امـش  هب  زین  نم  و  دنتـسه ، وا  نادـنزرف  یلع ،  زا  دـعب  ناـماما  هک  دـیوگیم  امـش  هب  نآرق  * 
میهاربا نامدود  رد  ار  دیحوت  هملک  دنوادخ  ینعی  هبقع ،» یف  هیقاب  هملک  اهلعج  و  : » دـیامرفیم فرخز  هروس  هیآ 28 رد  نآرق  .دنتسه 

ات « ) .امهب متکّسمت  نا  ام  اّولضت  نل  : » میوگیم زین  دنتسه و  موصعم  ناماما  هفیرش  هیآ  قیداصم  نیرتمهم  زا  هک  تخاس  رارقرب  یقاب و 
( دیوشیمن هارمگ  زگره  دیشاب  تیبلا  لها  اب  یتقو 

دوبان ناشلامعا  هک  دـنایناسک  دـننکن ، لوبق  ماما  ناونع  هب  ار  تمایق  زور  ات  وا  لسن  زا  نم و  نادـنزرف  زا  ناماما  یلع و  هک  یناسک  * 
.دوب دنهاوخ  شتآ  رد  ًامئاد  دوشیم و 

.مراذگیم یقاب  تمایق  زور  ات  دوخ  لسن  رد  تثارو  تماما و  ناونع  هب  ار  تفالخ  نم  * 

بناج زا  هچنآ  رب  مریگب  تعیب  امـش  زا  مرومأم  نم  سپ  مرامـشرب ، ار  همه  دـحاو  سلجم  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  مارح  لالح و  * 
و دنتـسه ، وا  نم و  لسن  زا  هک  تمایق ، زور  ات  وا  زا  دـعب  ناماما  و  مالـسلا ، ) هیلع   ) نینموملاریما یلع  ماقم  یهرابرد  ماـهدروآ  ادـخ 

.تسا يدهم  نانآ  مئاق 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  لئاضف  (5

نیرتهب وا  نادنزرف  و  نیشناج ، نیرتهب  ناتربمایپ  نیشناج  ربمایپ ، نیرتهب  ناتربمایپ   * 
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.دنانیشناج

وا لسن  زا  منادنزرف  وا ، زا  دعب  و  تسا ، فصتم  رکش  ربص و  هب  هک  تسا  یلع  * 

.تسا هدش  هداد  رارق  مئاق  يدهم  ات  وا  لسن  رد  دعب  و  یلع ، رد  سپس  و  نم ، رد  رون  لجوزع ، دنوادخ  بناج  زا  * 

( مالسلا هیلع   ) نینموملا ریما  لئاضف  (6

.تسا نیقتم  ماما  نیبم و  ماما  یلع  * 

شنزرـس ادـخ  هار  رد  و  دـنکیم ، یهن  نآ  زا  دربیم و  نیب  زا  ار  لطاب  و  دـیامنیم ، لمع  نآ  هب  دـنکیم و  تیادـه  قح  يوس  هب  یلع  * 
.دوشیمن عنام  ار  وا  ياهدننک  تمالم  چیه 

.دروآ نامیا  ادخ  هب  هک  تسا  یسک  لوا  یلع  * 

.تسا رتالاب  ینز  درم و  ره  زا  و  نم ، زا  دعب  وا  هک  دیهد  لیضفت  همه  رب  ار  یلع  * 

: دیامرفیم نآرق  رد  هک  تسادخ  بنَج »  » یلع * 

« .هللا بنَج  یف  تطّرف  ام  یلع  اترسح  ای  »

نم دزن  رتکیدزن و  نم  هب  امش  یهمه  زا  و  رتراوازس ، نم  هب  امـش  یهمه  زا  و  هدرک ، يرای  ارم  رتشیب  امـش  یهمه  زا  هک  تسا  یلع  * 
.میتسه یضار  وا  زا  ادخ  نم و  .تسا  رتزیزع  امش  یهمه  زا 

.یلع دروم  رد  رگم  هدشن  لزان  دنوادخ  ياضر  یهرابرد  ياهیآ  چیه  * 

.تسا هدوب  یلع  نآ  بطاخم  ادتبا  رد  رگم  هدادن  رارق  باطخ  نآرق  رد  ار  نانموم  دنوادخ  * 

.تسا هدادن  یلع  يارب  زج  ار  تشهب  ِیهاوگ  یتا » له   » یهروس رد  دنوادخ  * 

.تسادخ لوسر  زا  هدننک  عافد  ادخ و  ِنید  یهدنهد  يرای  یلع  * 

.يدهم يداه و  یقن و  یقت و  تسا  یلع  * 
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.یهلا ياههدعو  لحم  تسا  یلع  * 

.تسا هدننک  تیاده  یلع  ...تسا  هدنهد  تراشب  یلع  * 

.میوا زا  نم  هدرک و  قلخ  نم  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  سک  نآ  تسا  یلع  * 

دحاو سلجم  رد  نم  هک  تسا  نآ  زا  شیب  و  هدرک ، لزان  نآرق  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  و  تسا ، دنوادخ  دزن  بلاط  یبا  نب  یلع  لئاضف 
.دیریذپبوا زا  تشاد ، مه  ار  نآ  تفرعم  هک  داد ، ربخ  امش  هب  وا  لئاضف  زا  سک  ره  سپ  .مرامشرب  ار  اهنآ  یهمه 

« نینموملا ریما   » بقل ( 7

.تسین لالح  وا  زا  ریغ  يدحا  يارب  نم  زا  دعب  نانموم  يریما  تسایر و  و  تسین ، یسک  یلع )  ) نم ردارب  نیا  زج  نینموملاریما » * »

.دینک مالس  نینموملاریما ) ناونع  هب   ) یلع هب  * 

.دناناراگتسر دنریگب  تقبس  نینموملاریما ) ناونع  هب   ) یلع هب  ندرک  مالس  يارب  هک  یناسک  * 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ملع  ( 8

.مشاب هتخومآ  یلع  هب  ار  نآ  نم  هک  نآ  رگم  تسین  یملع  چیه  و  هدومرف ، میلعت  نم  هب  دنوادخ  هک  نآ  رگم  تسین  یملع  چیه  * 

.دنادیم ار  لجوزع  دنوادخ  یهن  رما و  یلع  سپ  .ماهدرک  یهن  رما و  ار  یلع  مه  نم  و  تسا ، هدومرف  یهن  رما و  ارم  دنوادخ  *

.دنامهفیم امش  هب  نم  زا  دعب  هک  تسا  یلع  و  مدینامهف ، امش  هب  مدرک و  نییبت  امش  يارب  نم  مدرم ، * 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  (9

.تسا هدش  هداد  رارق  مئاق  يدهم  ات  وا  لسن  یلع و  رد  سپس  و  نم ، رد  دنوادخ  فرط  زا  رون  * 
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.تفرگ دهاوخ  تسام  هب  قلعتم  هک  ار  قح  ره  دنوادخ و  قح  يدهم ، * 

رایتخا رد  ار  نآ  و  دنکیم ، كاله  ناشبیذکت  رفیک  هب  ار  نآ  لها  تمایق  زور  ات  دنوادخ  هک  نآ  رگم  تسین  يدابآ  نیمزرـس  چیه  * 
.دهدیم رارق  مالسلا ) هیلع   ) يدهم ترضح 

.تسام زا  مئاق ، يدهم  ناماما ، متاخ  * 

نید یهدـنهدیرای  هتخیر ، قحان  هب  ياهنوخ  مقتنم  ناکرـشم ، رب  بلاغ  اـههعلق ، حـتاف  ناـملاظ ، زا  مقتنم  ناـیدا ، رب  بلاـغ  تسوا  * 
.یهلا تایآ  یهدننک  مکحم  مولع ، ثراو  ناشدوخ ، دح  رد  دارفا  هب  هدنهد  ناشن  قیمع ، ییایرد  زا  هتفرگ  همشچرس  ادخ ،

، نیمز رد  وا  ّیلو  دنوادخ و  یقاب  تجح  تسوا  و  دناهداد ، تراشب  وا  هب  ناگتشذگ  و  هدش ، هدرپس  وا  تسد  هب  اهراک  هک  تسوا  * 
.راکشآو ناهن  رب  رادتناماو 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  نایعیش  نابحم و  (10

.دزرمآیم دنک  تعاطا  دونشب و  ار  یلع  مالک  هک  ار  سک  ره  دنوادخ ، * 

 . درادیم تسود  ار  یلع  سک  ره  رادرب  تسود  ادنوادخ ، * 

.دروآیمن نامیا  وا  هب  صلخم  نموم  زج  و  درادیمن ، تسود  ار  یلع  اوقت  اب  صخش  زج  * 

توالت هراب  نیا  رد  ار  نآرق  زا  یتایآ  ترـضح  سپـس   ) .تسا هدرک  دای  نانآ  زا  شباتک  رد  دنوادخ  هک  دـنایناسک  یلع  ِناتـسود  * 
( .دندومرف

.درادیم تسود  هدرک و  حدم  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یسک  ام  تسود  * 

.تسا هتفای  تسد  میظع  يراگتسر  هب  دنک  تعاطا  مدرک  رکذ  هک  ار  یناماما  شلوسر و  ادخ و  سکره  * 

تـشهب هبو  دناناراگتـسر  دـنریگب ، تقبـس  نارگید  زا  نینموـملاریما ) ناوـنع  هب   ) یلعرب مالـس  تیـالو و  تعیب و  رد  هـک  یناـسک  * 
.دنوریم تمعنرپ 
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  نانمشد  ( 11

.دیامن تفلاخم  یلع  اب  هک  یسک  تسا  نوعلم  * 

.دزرمآیمن ار  وا  دریذپیمن و  زگره  دنک  راکنا  ار  یلع  تیالو  هک  ار  یسک  یهبوت  دنوادخ  * 

دنتـسه و اهگنـس  مدرم و  نآ  یهریگ  شتآ  هک  دـیوش  راتفرگ  یـشتآ  هب  هجیتن  رد  و  دـینک ، تفلاخم  یلع  اب  هک  نیا  زا  دـیزیهرپب  * 
.تسا هدش  هدامآ  نارفاک  يارب 

« .داب وا  رب  مبضغ  تنعل و  دریذپن ، ار  وا  تیالو  دنک و  ینمشد  یلع  اب  سک  ره  : » دیامرفیم دنوادخ  * 

نآ اـب  دریذـپن و  یلع ) یهراـبرد   ) ارم مـالک  نیا  هک  یـسک  تسا ، بضغ  دروم  تسا ، بضغ  دروم  تسا ، نوـعلم  تسا ، نوـعلم  * 
.دنکن تقفاوم 

رکنم ار  وا  قح  هک  سک  ره  رب  و  نک ، تنعل  دنک ، راکنا  ار  وا  ار  هک  ره  و  رادب ، نمشد  دنک  ینمشد  یلع  اب  ار  هک  ره  اراگدرورپ ، *
.امرف بضغ  دوش 

دنکیم و طوقـس  نانآ  لامعا  هک  دـنایناسک  دـنریذپن ، ار  تمایق  زور  ات  وا  لسن  منادـنزرف و  زا  وا  نانیـشناج  یلع و  تماما  هک  نانآ  *
.دش دهاوخن  هداد  تلهم  نانآ  هب  و  دوشیمن ، هداد  فیفخت  نانآ  باذع  .دوب  دنهاوخ  شتآ  رد  هراومه 

.درادیمن ضوغبم  ار  یلع  یقش ، زج  یسک  *

نانخـس هک  دنانیطایـش  ناردارب  نانآ  دـندوخ ؛ قح  زا  ناگدـننکزواجت  ناگدننکهـضراعم و  قافن و  قاقـش و  لها  یلع ، نانمـشد  * 
.دنناسریم رگیدکی  هب  رورغ  يور  زا  ار  ابیز  رهاظ  هب  تسردان و 

نیا رد  ار  نآرق  زا  یتایآ  ترـضح  سپـس   ) .تسا هدومرف  رکذ  نآرق  رد  دنوادخ  هک  دنایناسک  یلع  نانمـشدیناسک  یلع  نانمـشد  * 
( .دندومرف توالت  هراب 
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.تسا هدرک  تنعل  تمذم و  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یسک  ام  نمشد  * 

یهارمگ تلالض و  ناربهر  ( 12

زا نم  دنوادخ و  دنوشیمن ، يرای  تمایق  زور  و  دـننکیم ، توعد  شتآ  يوس  هب  هک  دـمآ  دـنهاوخ  یناربهر  نم ، زا  دـعب  يدوز  هب  * 
!! دناهفیحص باحصا  نانآ  هک  دینادب  .دنتسه  منهج  ضیفح  رد  ناشیا  ناراداوه  ناوریپ و  راصنا و  نانآ و  .میرازیب  نانآ 

حرش هک  دندومرف  هراشا  هنوعلم  یهفیحص  باحصا  هب  مالک  نیا  اب  ترـضح   ) .دنک رظن  دوخ  یهفیحـص  رد  امـش  زا  کی  ره  سپ  * 
( .دیآیم همان   14 ثحب   رد  نآ 

.دنک تنعل  ار  نابصاغ  دنوادخ  دننکیم ؛ بصغ  یهاشداپ  ناونع  هب  ار  تفالخ  يدوز  هب  * 

تجح مامتا  (13

تجح نایملاع ، یهمه  زا  نابـصاغ ، ناملاظ و  ناراکهنگ و  نانئاخ و  نافلاخم و  نادناعم و  نارـصقم و  رب  ار  ام  لجوزع  دـنوادخ  * 
.تسا هداد  رارق 

ایند هب  هک  سک  ره  و  درادـن ، ای  دراد  روضح  هک  سک  ره  و  بیاغ ، رـضاح و  ره  رب  ات  مدـیناسر  مدوب  شغـالبا  هب  رومأـم  ار  هچنآ  *
.دشاب تجح  هدماین ، زونه  ای  هدمآ 

.دنناسرب ار ) ریدغ  یهعقاو  مایپ   ) تمایق زور  ات  نادنزرف  هب  ناردپ  نابیاغ و  هب  نارضاح  * 

.دنک ادج  ناکاپ  زا  ار  ناثیبخ  هک  نآ  ات  درک  دهاوخن  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  امش  لجوزع  دنوادخ  مدرم ، يا  * 

.دنناسریمن يررض  دنوادخ  هب  دنوش  رفاک  نیمز  لها  یهمه  امش و  رگا  هک  ارچ  دوش ، یضار  امش  زا  ادخ  هک  دییوگب  ینخس  * 

.دنک لمع  روط  نامه  دباییم ، شبلق  رد  ضغب  ّبُح و  یلع  هب  تبسن  هزادنا  ره  امش ، زا  کی  ره  * 

تعیب (14
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وا دوخ  اب  نم  زا  دـعب  .دـیهد و  تسد  وا  ماقم  هب  رارقا  یلع و  اب  تعیب  ناونع  هب  نم  اـب  منکیم  توعد  ار  امـش  ماـهبطخ  زا  دـعب  نم  * 
تعیب دـنوادخ  زا  تباین  هب  وا  يارب  نم  و  تسا ، هدرک  تعیب  نم  اـب  مه  یلع  ماـهدرک و  تعیب  ادـخ  اـب  نم  هک  دـینادب  .دـیهد  تسد 

.تسا هدرک  راک  دوخ  ررض  هب  دنکشب  ار  دوخ  تعیب  سک  ره  سپ  .مریگیم 

یلع و نینموملاریما  یهرابرد  لـجوزع  دـنوادخ  بناـج  زا  هچنآ  لوبق  رب  مهد  تسد  امـش  اـب  مریگب و  تعیب  امـش  زا  مرومأـم  نم  * 
.تسا ناشیا  زا  مئاق  يدهم  و  دنتسه ، یلع  زا  نم و  زا  نانآ  هک  ماهدروآ ، وا  زا  دعب  ناماما 

« .مینکیم تعاطا  میدینش و  : » دییوگب دییوگب و  مه  امش  متفگ  نم  ار  هچنآ  * 

.دناناراگتسر دنریگب  تقبس  یلع  اب  تعیب  رد  هک  یناسک  * 

نآرق ( 15

.دیشابن نآ  هباشتم  یپ  رد  دینک و  رظن  نآ  تامکحم  رد  دیمهفب و  ار  نآ  تایآ  و  دینک ، ربدت  نآرق  رد  * 

هب ار  وا  ماـهتفرگ و  ار  وا  تسد  هک  یـصخش  نیا  زج  درک  دـهاوخن  ناـیب  ار  نآ  ریـسفت  نآرق و  نطاـب  یـسک  زگره  مسق ، ادـخ  هب  * 
.تسا بلاط  یبا  نب  یلع  وا  و  ماهدربالاب ، هتفرگ و  ار  وا  يوزاب  ماهدرک و  دنلب  دوخ  يوس 

نآرق ریسفت  ( 16

.تسا هدش  لزان  بلاط  یبا  نب  یلع  یهرابرد  رصعلاو »  » یهروس مسق  ادخ  هب  * 

.تسا هدومرف  لزان  نآرق  رد  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  لئاضف  دنوادخ  * 

یلاح ره  رد  و  داد ، هقدـص )  ) تاکز لجوزع  دـنوادخ  دـصق  هب  عوکر  لاح  ردو  تشاد ، اپرب  ار  زامن  هک  دوب  بلاـط  یبا  نب  یلع  * 
«( ...و هلوسر  هللا و  مکّیلو  امنا   » یهیآ ریسفت   ) .دنکیم دصق  ار  ادخ 
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مارح لالح و  ( 17

.مهدیمن رییغت  مدرگیمنرب و  نآ  زا  زگره  مدومنیهن ، نآ  زا  ار  امـش  هک  یمارح  ره  مدرک و  ییامنهار  نادب  ار  امـش  هک  یلالح  ره  * 
.دیهدن يرییغت  نآ  رد  دینک و  هیصوت  رگیدکی  هب  دینک و  ظفح  دیشاب و  هتشاد  دای  هب  ار  بلطم  نیا 

منک و رما  اهلالح  یهمه  هب  سلجم  کی  رد  منک و  یفرعم  مرامـشرب و  ار  اـه  نآ  یهمه  نم  هک  تسا  نآ  زا  شیب  لـالح  مارح و  * 
یهرابرد لجوزع  دنوادخ  بناج  زا  ار  هچنآ  هک  مهد  تسد  امـش  اب  مریگب و  تعیب  امـش  زا  مرومأم  سپ  .میامنیهن  اهمارح  یهمه  زا 

.دیریذپب ماهدروآ  وا  زا  دعب  ناماما  یلع و 

مارح ناماما  شلوسر و  ادخ و  هچنآ  رگم  تسین  یمارح  و  دنشاب ، هدرک  لالح  ناماما  شلوسر و  ادخ و  هچنآ  رگم  تسین  یلالح  * 
.دنشاب هدرک 

تاکز زامن و  ( 18

.تسا هدومرف  رما  امش  هب  دنوادخ  هک  روط  نامه  دیزادرپب  تاکز  دیراد و  اپ  رب  ار  زامن  * 

هرمع جح و  (19

.تسا یهلا  رئاعش  زا  هرمع  جح و  * 

تروص رد   ) یتیب لها  چیه  و  دنوش ، ینغتـسم  هکنآ  رگم  دنوشیمن  دراو  ادخ  یهناخ  رب  یتیب  لها  چیه  .دیورب  ادخ  یهناخ  جح  هب  * 
.دنوش ریقف  هک  نآ  رگم  دننکیمن  فلخت  ادخ  یهناخ  هب  نتفر  زا  ناکما )

.دیدرگن اب  هفرشم  دهاشم  زا  یصاعم ، زا  نتفرگ  هلصاف  هبوت و  اب  زج  دیورب و  ادخ  یهناخ  جح  هب  تفرعم ، لماک و  نید  اب  * 

.دنکیمن عیاض  ار  ناگدننک  ناسحا  رجا  دنوادخ  و  ددرگیم ، زاب  نانآ  هب  هرابود  دننکیم  جرخ  هچنآ  و  دنوشیم ، يرای  نایجاح  * 

و دشاب ، هدوشخب  عقوم  نآ  ات  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  هک  نآ  رگم  دنکیمن  فقوت  فقوم  رد  ینموم  چیه  *
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.دریگیم رس  زا  ار  لامعا  دبای  نایاپ  وا  جح  هک  هاگنآ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  (20

.دینک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  منکیم : رارکت  ار  دوخ  نخس  * 

لوبق هب  ار  نانآ  و  دیناسرب ، دنتـسین  رـضاح  هک  نانآ  هب  دیبایرد و  ارم  نخـس  هک  تسا  نآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیرتالاب  * 
.تسا نم  شرافس  لجوزع و  دنوادخ  رما  نیا  هک  ارچ  دینک ، یهن  نآ  اب  تفلاخم  زا  رما و  نآ 

.موصعم ماما  ییامنهار  اب  رگم  تسین  يرکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  چیه  * 

داعم تمایق و  ( 21

باقع باوث و  ملاع و  ِدـنوادخ  هاگـشیپ  رد  هبـساحم  یهلا و  نازیم  باـسح و  گرم و  داـی  هب  دـیزیهرپب و  تماـیق  زور  زا  ار ، اوقت  * 
.دیشاب

(10) .دوب دهاوخن  تشهب  زا  یبیصن  ار  وا  دروایب  دوخ  اب  هانگ  سکره  و  دوش ، یم  هداد  باوث  دروایب  دوخ  اب  هنسح  سک  ره  * 
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مخ ریدغ  نآرق و  - 6

نیا رد  هیآ  هس  نیا  ینـس ، هعیـش و  گرزب  ناملاع  زا  یخرب  هتفگ  هب  هک  میراد  نآرق  رد  هیآ  هس  مک  تسد  ریدغ ، یهعقاو  یهرابرد 
: تسا هدش  لزان  مالسلا ) هیلع   ) یلع تیالو  نییبت  دییأت و  رد  باب و 

غیلبت هیآ ي  (1

.تسا هدش  لزان  ریدغ  یهعقاو  صوصخ  رد  هک  تسا  ياهیآ  نیلوا  هدش ، فورعم  غیلبت »  » یهیآ هب  هک  هدئام  یهروس  یهیآ 67 

مخریدغ يداو  هب  ناناملـسم  ناوراک  هک  نیمه  هجحیذ ، زور 18 رد  هنیدـم ، هب  تشگزاب  هار  رد  جـح و  مسارم  ماـجنا  زا  سپ  يرآ ،
هک امن  غالبا  مدرم  هب  هدـیدرگ  لزان  وت  رب  دـنوادخ  يوس  زا  هک  ار  يروتـسد  نآ  لوسر ، يا  ، » هک دـش  لزان  یحو  یهتـشرف  دیـسر ،

« .ياهدومنن غالبا   ار  ادخ  تلاسر  ینکن  نینچرگا 

(11) .مسیونیم تیارب  دناهدرک ، فارتعا  تقیقح  نیا  هب  هک  ار  تنس  لها  ربتعم  بتک  ناملاع و  یماسا  همان  نایاپ  رد 

لامِکا هیآ ي  ( 2

نینموملاریما یفرعم  و  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ (  لوسر  یهبطخ  نایاپ  زا  سپ  هدـئام ، یهکراـبم  یهروس  موس  یهیآ  زا  یـشخب 
سپ دندش ، دیماان  امش  نید  زا  نارفاک  زورما  : » دومرف دنوادخ  هک  دش  لزان  مدرم ، هب  دوخ  نیشناج  یصو و  ناونع  هب  مالسلا ) هیلع  )

امش رب  ار  مالسا  نیا  مدرک و  مامت  امش  رب  ار  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امش  نید  زورما  .دیسرتب  نم  اب ) تفلاخم   ) زا دیسرتن و  نانآ  زا 
« مدیدنسپ
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راگزاس هدنیآ  يربهر  ندش  صخـشم  اب  نید » ندش  لماک   » و نارفاک » ندشدیماان   » دننام هیآ  رد  هدش  حرطم  تاریبعت  تسا  یهیدـب 
زا سپ  یناوـتب  اـت  منکیم  هراـشا  اـهنآ  هب  هماـن  ِناـیاپ  رد  هک  تسا  هدـمآ  زین  تنـس  لـها  ربـتعم  كرادـم  رد  لوزن  نأـش  نیا  تسا و 

(12) .ینک تواضق  هراب  نیا  رد  دوخ  اهنآ  یهعلاطم 

لاوس هیآ ي  (3

هب اجنامه  دوب و  هارمه  ادـخ  لوسر  هب  یمارتحاـیب  اـب  هک  ناـقفانم  زا  یکی  ضارتعا  ریدـغ و  مسارم  نتفاـی  ناـیاپ  زا  سپ  زین  هیآ  نیا 
لوا یهیآ  نامه  نیا  .تشون  دـهاوخ  هماـن  نیمه  شخب 13  رد  ار  نآ  كرادـم  حرـش و  هک  تشگ  لزان  دـش ، راتفرگ  یهلا  باذـع 

: دیامرفیم هک  تسا  جراعم  یهروس 

« .تشگ لزان  وا  رب  باذع  دش و  عقاو  هک  دومن  یباذع  تساوخرد  ياهدننک  لاوس  »
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ریدغ نافلاخم  نآرق و  - 7

نینچ هلب ، میوگب  دیاب  .تسه  نآرق  رد  یتایآ  مه  ریدغ  نافلاخم  دروم  رد  دناهتفگ  هک  ياهدرک  راهظا  بجعت  اب  همان  زا  یـشخب  رد 
: منکیم هراشا  نآ  زا  ییاههنومن  هب  نونکا  دراد و  دوجو  یتایآ 

جراعم هروس ي  ياه 1و2  هیآ  فلا )

« .دش دهاوخن  نآ  عنام  يزیچ  تسا و  نارفاک  صتخم  هک  یباذع  دش ، لزان  وا  رب  هک  درک  یباذع  تساوخرد  ياهدننک  لاوس  »

، نآرقلا ماکحال  عماجلا  یناعملا و  حور  ریـسفت  دننام  تنـس  لها  ربتعم  ياهریـسفت  رد  یعیـش  عبانم  رب  هوالع  هیآ ، لوزن  ارجام و  نیا 
(13) .تسا هدمآ  رگید  عبانم  لیزنتلا و  دهاوش  باتک  زین  یبطرق و 

.ییامن هعلاطم  همان  نیا  مهدزیس  شخب  رد  یناوتیم  ار  ارجام  نیا  حیضوت 

نانمـشد ياههـشقن  هلآ ،)  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نابز  زا  یهلا  روتـسد  غالبا  رب  دیکأت  نمـض  هک  هدئام  هروس ي  هیآ 67 ب)
: دوب دهاوخ  وا  مایپ  ادخ و  لوسر  نابهگن  ظفاح و  دنوادخ  دنکیم  مالعا  دنادیم و  هتفر  داب  رب  ریدـغ  مایپ  ندرب  نیب  زا  يارب  ار  ریدـغ 

« .درک دهاوخن  تیاده  ار  نارفاک  دنوادخ  انامه  .دنکیم  ظفح  نافلاخم  رش  زا  ار  وت  دنوادخ  »

زا دناهدرک ، رکذ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نأش  رد  ار  هیآ  نیا  ندـش  لزان  ینـس ، هعیـش و  زا  ثیدـح ، نالقان  نارـسفم و  زا  يریثک  عمج 
یسولآ و  روثنملا » رّدلا   » ریسفت رد  یطویس  هلمج 
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(14) .ریبک ریسفت  رد  يزار  رخف  و  یناعملا » حور  » ریسفت رد 

.دش هداد  قیبطت  ریدغ  نافلاخم  رب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  مرکا (  ربمایپ  زا  هک  هرقب  هروس ي  هیآ 79 ج)

هزاجا ادـخ  لوسر  زا  دـعب  دـننک  شالت  هک  دـندروخ  دـنگوس  دنتـسب و  نامیپ  دـهع و  رگیدـکی  اب  یعمج  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ارجام 
تناما هب  ناشدوخ  زا  رفن  کی  دزن  دنتشون و  يدادرارق  هدع  نیا  .دننک  يوزنم  ار  وا  دتفیب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع تسد  هب  راک  دنهدن 

رب نیرفآ  : » دندومرف صخش  نآ  هب  هنعط  هب  ادخ  لوسر  .دننک  لمع  رارق  قبط  راکشآ و  ار  نآ  ادخ  لوسر  تافو  زا  سپ  ات  دنتشاذگ 
، هرقب یهروس   79 هیآ توالت  اب  هاگنآ  دنتسه و  هاگآ  نانآ  یهشقن  زا  هک  دنتـشاد  مالعا  هلیـسو  نیا  هب  و  .ياهدش » تما  نیما  هک  وت 

ياهب هب  هک  نآ  دـصق  هب  ار  نآ  دنـسیونیم و  دوخ  ياهتـسد  اب  ار  ياهتـشون  هک  یناسک  رب  ياو  دنتـسناد « : هیآ  نآ  قادـصم  ار  ناـنآ 
« .دنروآیم تسد  هب  هچنآ  زا  نانآ  رب  ياو  دناهتشون و  هچنآ  زا  نانآ  رب  ياو  سپ  .دنهدیم  تبسن  ادخ  هب  دنشورفب  كدنا 

(15) .ینک هعلاطم  یسلجم  همالع  رثا  راونالاراحب  ای  یلح  همالع  رثا  نیقیلا  فشک  دننام  ییاهباتک  رد  یناوتیم  ار  ارجام  نیا  حرش 

ص:32

مخ ریدغ  نوماریپ  متسود  هب  يا  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 109زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


ریدغ زا  لبق  تیالو  هلأسم ي  - 8

تایاور تایآ و  هدوب و  حرطم  زین  ریدغ  یهعقاو  زا  لبق  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ینیـشناج  تیالو و  یهلأسم  کش  نودب 
.تسا هدمآ  ثیدح  بتک  نآرق و  رد  دروم  نیا  رد  يددعتم 

هک يوبن  ثیدـح  هس  هیآ و  هس  هب  راصتخا  هب  همان ، نیا  رد  نم  .دراد  عیفر  یهاگیاج  درف ، هب  رـصحنم  ياهیگژیو  ببـس  هب  ریدـغ  اما 
هب تصرف  رس  تدوخ  هک  منکیم  رکذ  همان  نایاپ  رد  قیقد  روط  هب  ار  اهنآ  كرادم  منکیم و  هراشا  هدش  لقن  زین  تنـس  لها  بتک  رد 

هیلع  ) یلع تیـالو  هب  نایعیـش  یهدـیقع  ینادـب  ًانمـض  ینک و  قیقحت  رتـشیب  اـهنآ  دروم  رد  هعجارم و  ثیدـح  ياـهباتک  اهریـسفت و 
.دراد يوبن  ربتعم  تایاور  نآرق و  تایآ  رد  هشیر  مالسلا ،)

: تایآ ( فلا

تیالو هیآ ي  ( 1

مـالعا دـنکیم و  هراـشا  عوکر  لاـح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  یـشخب  رتشگنا  هب  تسا ، هدـئام  هروس  یهیآ 55  هک  هـیآ  نـیا 
هداد هقدص  عوکر  لاح  رد  هک  تسا  یصخش  نآ  و  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دنوادخ ، امش  تسرپرـس  یلو و  هک : درادیم 

هک دناهدروآ  دوخ  ياهباتک  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع قح  رد  ار  هیآ  نیا  ندش  لزان  تنـس  لها  ناملاع  زا  رفن  تصـش  زا  شیب  .تسا 
(16) .درک مهاوخ  هراشا  همان  نایاپ  رد  اهنآ  نیرتمهم  هب 

رمالا یلوا  هیآ  ( 2

تعاطا دنوادخ ، تعاطا  دنادیم : بجاو  همه  رب  ار  تعاطا  هس  هک  ءاسن  یهروس  یهیآ 59 
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يدرف رما  ّیلو  دـیاب  هدادـن ، رارق  يدـح  طرـش و  چـیه  تعاطا  يارب  نوچ  رما و  ّیلو  تعاطا  و  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
نیشناج هدزاود  زج  یسک  هیآ  نیا  رد  رما  ّیلو  نیا  ربانب  .دراد  زرم  دح و  طیارش و  موصعم  ریغ  درف  زا  تعاطا  هک  ارچ  دشاب  موصعم 

.تسین مرکا  ربمایپ  موصعم 

نودب ار  وا  تعاطا  دنوادخ  هک  دشاب  موصعم  دیاب  درف  نیا  دـیوگیم  مه  تنـس  لها  فورعم  رـسفم  يزار  رخف  هک  تسا  رکذ  نایاش 
هیآ نیا  رد  رمالا » یلوا   » زا دوصقم  هک  دـناهتفریذپ  مه  تنـس  لها  ناملاع  نارـسفم و  زا  یعمج  .تسا  هتـسناد  بجاو  یطرـش  چـیه 

(17) .منکیم رکذ  نایاپ  رد  ار  ناشیا  راثآ  ناشن  مان و  هک  دنتسه  وا  موصعم  نانیشناج  یلع و  ترضح 

نیقداص هیآ ي  ( 3

ناقداص و اب  دـهدیم  روتـسد  اهنآ  هب  اوقت ، هب  توعد  زا  سپ  دـهدیم و  رارق  بطاـخم  ار  ناـنموم  هبوت  هروس  یهیآ 119  رد  دنوادخ 
.دناقداص روما  مامت  رد  نانآ  هکلب  تسین  راتفگ  رد  قدص  اهنت  قدص ، نیا  تسا  یهیدب  دنشاب و  نایوگتسار 

مولعم سپ  .دنـشاب  نانآ  هارمه  ناقداص و  ریـسم  رد  ياـهنامز  رـصع و  ره  رد  دـنافظوم  ناناملـسم  یهمه  هفیرـش ، یهیآ  رهاـظ  قبط 
هارمه هک  اج  نآ  زا  دنـشاب و  هارمه  نانآ  اب  دنراد  هفیظو  مدرم  هک  دـنراد  دوجو  ناقداص  ای  قداص  ياهنامز ، رـصع و  ره  رد  دوشیم 

موصعم دیاب  عمج  نیا  میریگیم  هجیتن  هدـش ، رکذ  یطرـش  دـیق و  چـیه  نودـب  نانآ  زا  ندـشن  ادـج  قلطم و  روط  هب  ناقداص  اب  ندوب 
كرادـم نایاپ  رد  هک  دـننکیم  دـییأت  ار  تقیقح  نیا  مه  تایاور  هتبلا  .دنتـسه  موصعم  ناـماما  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـنآ  دـشاب و 

(18) .منکیم رکذ  ار  نآ  هب  طوبرم 

تایاور ب )

تلزنم ثیدح  ( 1
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: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هب  باطخ  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 

« .تسین يربمایپ  نم  زا  دعب  هک  نیا  زج  يراد ، ار  یسوم  هب  تبسن  نوراه  هاگیاج  نامه  هب  تبسن  وت  »

تلزنم و ینـشور  هب  هدش ، رکذ  مه  ملـسم  حیحـص  يراخب و  حیحـص  دننام  تنـس  لها  ثیدح  بتک  نیرتربتعم  رد  هک  ثیدـح  نیا 
هیلع و هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هب  تبسن  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  يارب  ار  ینیشناج  ینعی  یسوم  ترضح  هب  تبسن  نوراه  هاگیاج 

(19) .ینک جارختسا  منکیم  یفرعم  نایاپ  رد  هک  یعبانم  زا  یناوتیم  ار  نآ  ياهیراکهزیر  حرش و  هک  دنکیم  نایب  هلآ ) 

راّدلا موی  ثیدح  ( 2

ثوـعبم تلاـسر  هب  دـندومرف  مـالعا  دوـخ  ناـشیوخ  ماوـقا و  عـمج  رد  هک  ياهـسلج  نیلوا  رد  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ 
: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هب  هراشا  اب  دندرک ، توعد  مالسا  هب  ار  نانآ  دناهدش و 

رازگرب ربمایپ  یهناخ  رد  هسلج  نیا  هک  اج  نآ  زا  .دیشاب » وا  عیطم  تسامش ، نایم  رد  نم  نیـشناج  یـصو و  ردارب و  یلع  نیا  انامه  »
ثیدح لقن  یخیرات و  ربتعم  ياهباتک  رد  مه  ثیدح  نیا  .دش  فورعم  هناخ ) رد  هسلج  يرازگرب  زور  « ) راّدـلا موی   » ثیدـح هب  دـش 
(20) .دنکیم حرطم  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ینیشناج  حوضو  ینشور و  هب  مه  هدش و  رکذ  داد  مهاوخ  ار  ناشیناشن  هک  تنس  لها 

نیلقث ثیدح  ( 3

اهنآ عیطم  اهنآ و  اب  یتقو  ات  مراذـگیم ؛ یقاب  امـش  دزن  رد  اهبنارگ  ءیـش  ود  نم  : » تسا هدومرف  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ 
ارم رثوک  ضوح  رانک  رـشحم و  زور  رد  هک  یتقو  ات  دش ، دنهاوخن  ادـج  رگیدـکی  زا  زگره  ود  نآ  دـیوشیمن و  هارمگ  زگره  دیـشاب 

تاقالم
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« .دنیامن

ات ترتع  نآرق و  ندشن  ادج  زا  ربخ  هداد و  رارق  نآرق  کیرش  ار  دوخ  ترتع  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
نوچ رگید ، يوس  زا  .دش  دهاوخن  ادج  تسا  نآرق  ریـسم  نامه  هک  یتسرد  قح و  زا  زگره  ترتع  میریگیم  هجیتن  هداد ، تمایق  زور 

یهارمگ رطخ  دریگب  هلصاف  ود  نیا  زا  سک  ره  سپ  دیوشیمن ، هارمگ  زگره  دیشاب  ود  نیا  عبات  ود و  نیا  اب  هک  ینامز  ات  دناهدومرف 
نامه نیا ، تسین ؛ ود  نیا  رب  مّدقم  سک  چـیه  دـناترتع و  نآرق و  زا  يوریپ  تیعبت و  هب  فظوم  ناگمه  نیاربانب  .دـنکیم  شدـیدهت 

.تسا هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  سپ  مدرم  ییاوشیپ  تماما و  يانعم 

(21) .مسیونیم تیارب  همان  نایاپ  رد  مه  ار  ثیدح  نیا  ربتعم  عبانم 

هدیـسرپ هک  مهدـیم  خـساپ  ار  تلاوس  مود  شخب  تسا ، هدوب  حرطم  مه  ریدـغ  یهعقاو  زا  لبق  تیالو  یهلأـسم  يدـیمهف  هک  نونکا 
؟ دوب ریدغ  عامتجا  هب  يزاین  هچ  لبق  ياهیفرعم  هب  هجوت  اب  يدوب 

ریدغ ياه  یگژیو 

: تشاد ترورض  مه  زاب  لبق ، ياهیفرعم  یهمه  دوجو  اب  مهم ، یگژیو  دنچ  لیلد  هب  ریدغ  عامتجا  يرازگرب 

.دوب هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تکربرپ  رمع  لوط  رد  ناناملسم  عامتجا  نیرتهوکش  اب  . 1

.دوب ادخ  لوسر  رمع  ینایاپ  ياههام  رد  ناناملسم  مهم  عامتجا  نیرخآ  . 2

تازاـیتما و لـئاضف و  رکذ  هب  دانتـسا  اـب  رتلماـک و  رتنـشور و  ناـیب  اـب  گرزب  ییاـمهدرگ  نیا  رد  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع ترـضح  . 3
.دندش یفرعم  ناشیاهیرترب 

.دنداهن ترضح  نآ  رس  رب  ار  دوخ  یهمامع  ادخ  لوسر  یتح  هک  تفرگ  تروص  يوحن  هب  ییامهدرگ  نیا  رد  یمسر  باصتنا  . 4

.دش هتفرگ  تعیب  نارضاح  یهمه  زا  مسارم  نآ  رد  . 5
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ياهیگژیو نیرتمهم  مدرمشرب  هک  يدراوم  هتبلا ، .دش  حرطم  هوکـشرپ  عامتجا  نیا  رد  مه  تیب  لها  لئاضف  ناماما و  ریاس  تماما  . 1
لـیالد و ییاـمهدرگ  نـیا  يرازگرب  کـش  نودــب  هـک  یلاـح  رد  دوـب ، دادــیور  نـیا  یعاـمتجا  ياهدرواتــسد  هـلمج  زا  ریدــغ و 

.تسا  راکشآ  شلوسر  ادخرب و  طقف  ناهنپ و  ام  مشچ  زا  اسب  هچ  هک  تسا  هتشاد  زین  یصاخ  ینافرع  يونعم و  ياهدرواتسد 
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؟ تسا هدوب  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  یخرب  فالتخا  عفر  يارب  ریدغ  ییامهدرگ  ایآ  - 9

یتحاران ترودک و  عفر  زج  یفده  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ (  یهبطخ  ریدغ و  یهعقاو  دنیوگیم  یخرب  هک  ياهتشون  تاهمان  رد 
هدش تابثا  یخیرات  قیاقح  فلاخم  ساسایب و  ًالماک  اعدم  نیا  هک  ینادب  دـیاب  .تسا  هتـشادن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  زا  هدـع 

.تسا

دنداتسرف نمی  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هبترم  ود  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ مسیونیم ؛ تیارب  ار  اعدا  نیا  مهم  تالاکشا 
نمی هب  ناشیا  لوا  رفس  هب  طوبرم  نایکاش  زا  ادخ  لوسر  ندش  نیگمشخ  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  زا  ياهدع  ندوب  دنمهلگ  و 
ۀجح  » زا سپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هک  مه  مود  رفس  رد  .تفرگ  تروص  عادولا » ۀجح   » زا لبق  لاس  دنچ  رفـس  نآ  هک  تسا ؛

.تسا هدوبن  راک  رد  یتیاکش  دیسر ، ربمایپ  تمدخ  هب  عادولا »

ندـش هدرزآ  هنیدـم  هب  نمی  زا  تشگزاب  نمی و  هب  لوا  رفـس  رد  فالتخا  يارجام  تنـس ، لـها  بصعتم  فورعم و  ملاـع  ریثک ، نبا 
لقن هب  تنـس ، لها  گرزب  ملاع  رگید  یبهذ  .دنکیم  لقن  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ناضرتعم  زا  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
نمی زا  تشگزاب  نمی و  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع مود  رفس  يارجام  تسا ، تنـس  لها  یثیدح  باتک  نیرتربتعم  هک  يراخب  حیحـص  زا 

تیارب تسا ، هدـمآ  ربـتعم  باـتک  ود  نیا  رد  هک  ار  تاراـشا  نیا  قیقد  عجرم  هک  دـنکیم  لـقن  ار  جـح  مسارم  رد  تکرـش  هکم و  هب 
(22) .مسیونیم

رد تیاکـش ، اریز  هدوب ، نمی  هب  ناـشیا  لوا  رفـس  هب  طوـبرم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  زا  تیاکـش  یهلأـسم  تیاور  نیا  قباـطم 
رد روضح  روظنم  هب  هکم و  هب  مود  رفـس  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تشگزاب  هک  یلاـح  رد  تسا  هدـش  حرطم  هنیدـم  دجـسم 

« عادولا ۀجح  »
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.دوش نایب  ترضح  زا  تیاکش  يارجام  اج  نیا  رد  تسا  بسانم  .تسا  هتفرگ  تروص 

، ترفاسم نیا  رد  .دش  ثوعبم  نمی  يوس  هب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ مکح  هب  يرجه  متـشه  لاس  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
نب دلاخ  هک  داد  رارق  باطخ  باتع و  دروم  یمومع ، لاوما  هب  يّدـعت  لیلد  هب  ار  ناهارمه  زا  يدادـعت  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ دناسر و  ربمایپ  شوگ  هب  ةدیرب  مان  هب  يدرف  یهلیسو  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  زا  دوخ  تیاکـش  دیلو ،

، متسه وا  زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  .نکم  ییوگدب  یلع  یهرابرد  ةدیرب  يا  : » دومرف دش و  نیگمشخ  تیاکش  ندینش  زا  سپ  هلآ )  و 
« .تسامش ّیلو  نم  زا  سپ  وا 

تسب و وا  يارب  ار  مچرپ  ًاصخش  ربمایپ  هک  تفرگ  تروص  هنوگ  نیا  نمی  هب  مهد  لاس  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  ترفاسم  اما 
تکرح نمی  يوس  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  .نک » تکرح  نمی  يوس  هب  : » دومرف وا  هب  داهن و  شرـس  رب  همامع  دوخ  تسد  اب 

داد ربخ  دیـسر و  وا  هب  ادخ  لوسر  یهمان  هک  یماگنه  تشاذگ و  ارجا  هب  تقد  اب  ار  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ياهنامرف  درک و 
زا دعب  ریدغ  یهعقاو  هک  دوشیم  مولعم  اج  نیا  زا  .درک  تکرح  هکم  فرط  هب  نمی  زا  زین  یلع  ترـضح  دوریم ، جح  هب  ترـضح  نآ 
وا زا  ياهدع  هک  متشه  لاس  رفس  رد  هن  هتفرگ  تروص  عادولا » ۀجح   » زا تشگزاب  نمی و  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  مود  رفس 

.دندرک تیاکش  هلآ ) وهیلعهللایلص   ) ربمایپ دزن 

فقوتم يارب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ (  یهزیگنا  دناوتیمن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  زا  رامـشتشگنا  ياهدع  یتیاضران  ًایناث :
.دشاب لّصفم  یهبطخ  ندناوخ  ربنم و  ییاپرب  دیدش و  يامرگ  نآ  رد  مدرم  نتشاد  هاگن  میظع ، تیعمج  نآ  نتخاس 

ربمایپ دوب  هتسیاش  دوب  هدش  رازگرب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  زا  یعمج  يدونشخان  عفر  فده  اب  اهنت  میظع  عامتجا  نیا  رگا  ًاثلاث :
نآ هب  ياهراشا  ای  ناونع  ار  بلطم  نیا  دوخ  نانخس  رد  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  )
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نئارق تشذگ ، نآ  حرـش  هک  هنوگ  نامه  هکلب  درادن  دوجو  ترـضح  لّصفم  یهبطخ  رد  نآ  زا  يرثا  چـیه  هک  نآ  لاح  دـنیامرفب ،
صخش نابز  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  ینیشناج  مالعا  هبطخ ، داریا  عامتجا و  نآ  ییاپرب  زا  دارم  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  رایـسب 

.تسا هدوب  ادخ  لوسر 
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( مالسلا هیلع   ) یلع تیالو  رب  ریدغ  هبطخ ي  تلالد  - 10

: دناهدومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع یهرابرد  ریدغ  یهبطخ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هک  تسین  یکش 

رکذ ار  هلمج  نـیا  انثتـسا  نودـب  ریدـغ  ثیدـح  ناگدـننک  لـقن  یهمه  .تـسوا » يـالوم  یلع  سپ  متـسه  وا  يـالوم  نـم  سک  ره  »
ادخ لوسر  زا  سپ  ناشیا  ینیـشناج  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تماما  رب  ترابع  نیا  هنوگچ  ياهدیـسرپ  هک  نیا  اما  دـناهدرک 

: تسا ییوگخساپ  لباق  هویش  ود  هب  دراد ، تلالد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

يوغل عضو  لوا : درکیور 

، تسا هدش  هدرمشرب  مه  دروم  ات 27  تغل  ياهباتک  زا  یخرب  رد  هک  دراد  يددـعتم  یناعم  یلوم »  » یهملک هچرگ  تغل ، لها  رظن  زا 
، دناهدروآ تادرفم »  » رد بغار  و  ةرابعلا »  » باتک رد  دّربُم  ۀـغالبلا » ساسا   » رد يرـشخمز  دـننام  تغل  لها  ناگرزب  هک  هنوگ  نامه 

.تسا تسرپرس »  » و رایتخا » بحاص  «، » رتراوازس  » يانعم نامه  دوشیم  هئارا  اهدربراک  بلاغ  رد  هچنآ  هیلا و  فرصنم  عیاش ، يانعم 

هدرک انعم  یلوا »  » رتراوازـس هب  ار  یلوم » ، » تسا تنـس  لها  یثیدـح  باتک  نیرتربتعم  هک  يراخب » حیحـص   » باتک رد  يراخب  یتح 
(23) .تسا

: دوش یم  نینچ  مینک ، همجرت  بلاغ  عیاش و  يانعم  نامه  هب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  شیامرف  رگا  نیاربانب 

« .دوب دهاوخ  وا  تسرپرس  یلع  متسه ، وا  هب  رتاوازس  وا و  تسرپرس  نم  سک  ره  »
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دهاوش نئارق و  مود : درکیور 

یتسرپرس يانعم  زج  دنکیم  تباث  یبوخ  هب  یفاصنااب  وجقح و  ناسنا  ره  هب  هک  تسه  یناوارف  ياههناشن  اههنیرق و  ریدغ  یهبطخ  رد 
.تسین راگزاس  رصان »  » و روای »  » دننام رگید  یناعم  اب  تشاد و  يرگید  دوصقم  هلمج  نیا  زا  ناوتیمن 

: منکیم هراشا  نئارق  دهاوش و  نیا  زا  دروم  هد  هب  اج  نیا  رد 

(67 هدئام /  ) غیلبت هیآ ي  لوزن  ( 1

یلع اذهف  هالوم  تنک  نم   » یهلمج نایب  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  دارم  هک  تسا  نیا  رب  لاد  دهاش و  نیرتهب  غیلبت  یهیآ 
: اریز تسا ، یمالسا  یهعماج  رب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  یتسرپرس  غالبا  هالوم ،»

ربمایپ هب  هک  اج  نآ  ات  تسا ، هتشاد  هداعلاقوف  تیمها  مالسا  نیبم  نید  تشونرـس  ظاحل  زا  هک  تسا  ياهلأسم  هب  رظان  هفیرـش ، یهیآ 
ریبعت هب  .تسا  هدرکن  غالبا  ار  راگدرورپ  تلاسر  دنکن  غالبا  رگا  و  دـنک ، غالبا  ار  نآ  دوش  یم  هداد  روتـسد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

هیلع و هللا  یلص   ) ربمایپ یهلا  تلاسر  دشیمن ، ماجنا  رگا  هک  توبن ،» هلأسم  گنـسمه   » تسا هدوب  يزیچ  غیلبت  هب  رومأم  ربمایپ  رگید ،
( .هتلاسر تغّلب  امف  لعفت  مل  نأو  ! ) دنامیم مامتان  هلآ )

ببس نیا  هب  تسا ، هدوب  نیگنس  لیقث و  ترضح  يارب  رایسب  رظن ، دروم  بلطم  غالبا  هک  دیآیمرب  نینچ  هفیرـش  یهیآ  صن  نتم و  زا 
دنوادخ « ) .سانلا نم  کمـصعی  هللاو  : » دیامرفیم نآرق  هک  تسور  نیمه  زا  دناهدرکیم و  رطخ  ساسحا  ياهدع  بناج  زا  ناشیا  هک 

( .دنکیم ظفح  مدرم  زا  ار  وت 

ماکحا هنوگ  نیا  غالبا  اریز  تسا ، هدوبن  هزور  جح و  هاکز ، زامن ، فیدر  رد  یماکحا  دندش  نآ  غالبا  هب  رومأم  ترضح  هچنآ  سپ 
یتسرپرـس یهلأـسم  اـب  یعمج  تفلاـخم  اـما  دناهتـشادن ، یتفلاـخم  اـهنآ  اـب  مه  مدرم  و  تسا ، هدوبن  ینارگن  یهیاـم  ترـضح  يارب 

یلع ترضح 
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.تسین راکنا  لباق  یخیرات  رظن  زا  مالسلا ) هیلع  )

صاخ یناکم  ینامز و  طیارش  ( 2

راظتنا و  هداتفا ، شیپ  هک  یتیعمج  تشگزاب  روتـسد  رودـص  نازوس و  کشخ و  نابایب  طـسو  رد  میظع  یهلفاـق  نآ  نتخاـس  فقوتم 
یپردیپ ياهفارتعا  نتفرگ  لّصفم ، یهبطخ  ندناوخ  نارتش ، زاهج  زا  يربنم  لیکشت  دناهدنام ، بقع  هک  اهنآ  ندیسر  يارب  ندیـشک 

تسا یتامادقا  ...و  نابیاغ  هب  نارضاح  غالبا  رب  دیکأت  راّضح ، لباقم  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تسد  ندرک  دنلب  تیعمج ، زا 
نم  » یهلمج زا  تیولوا  یتسرپرس و  يانعم  یهدارا  و  ادخ ، ربمایپ  يارب  نیشناج  هفیلخ و  بصن  دننامه  یتمظع  اب  یهلوقم  اب  زج  هک 

.تسین بسانتم  راگزاس و  يرگید  ینعم  چیه  اب  هالوم » یلع  اذهف  هالوم  تنک 

بیذکت زا  ینارگن  ( 3

، دناهتـشادن ياینارگن  نینچ  یهلا  ماکحا  زا  کی  چیه  یهرابرد  ناشیا  هک  یلاح  رد  مدرم ، بیذکت  زا  ینارگن  رب  ترـضح  حیرـصت 
نیا نارگن  ترـضح  دنریذپن و  یناسآ  هب  ار  نآ  ياهدع  دوریم  نآ  میب  هک  تسا  يریطخ  رما  نامه  نیـشناج  نییعت  دنکیم  صخـشم 

.دندوب یشکرس  بیذکت و 

( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  رس  رب  همامع  نداهن  ( 4

يراختفا نیا  .دوب  وا  رـس  رب  همامع  نتـسب  موسر  زا  یکی  دننک ، مالعا  یموق  رب  ار  یگرزب  تسایر  دنتـساوخیم  هاگره  برع ، موق  رد 
هب دامتعا  يأر  يانعم  هب  اهیزورما  ریبعت  هب  و  ددنبب ، یـسک  رـس  رب  ار  دوخ  یهمامع  یگرزب ، صخـش  هک  دوب  بارعا  نایم  رد  گرزب 

.دوب وا 

هیلع  ) نینموملا ریما  رس  رب  راختفا  جات  ناونع  هب  تشاد ، مان  باّحس  هک  ار  دوخ  یهمامع  مسارم  نیا  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ
هیلع  ) نینموملا ریما  دوخ  .تسا » برع  جات  همامع  : » دندومرف دنداد و  رارق  ترـضح  نآ  شود  رب  ار  همامع  ياهتنا  دنتـسب و  مالـسلا )

نیا رد  مالسلا )
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دنوادخ دندومرف : دنتخیوآ و  مشود  رب  ار  نآ  فرط  کی  دنتسب و  مرس  رب  ياهمامع  مخ  ریدغ  زور  رد  ربمایپ  : » دنیامرفیم نینچ  هراب 
(24 «) .درک يرای  دنتشادرس  رب  ياهمامع  نینچ  هک  ياهکئالم  اب  ارم  نینح ، ردب و  زور  رد 

ناّسح راعشا  ( 5

زا مه  وا  هک  تسا  نیا  رب  یعطاق  لیلد  تفرگ ، رارق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ دییأت  دروم  هدورـس و  تباث  نب  ناّسح  هک  يراعـشا 
رب وا  يوغل  كرد  دمآیم ، رامـش  هب  برع  گرزب  رعاش  بدا و  لها  وا  هک  اج  نآ  زا  .تسا  هدیمهف  ار  سفن » هب  یلوا   » يانعم یلوم » »

، دـسریم نهذ  هب  ییانعم  هچ  ظفل  نآ  زا  هک  نیا  یلو  دـننکیم  وگزاب  ار  هملک  يانعم  طقف  اههمانتغل  اریز  دراد ، حـیجرت  ياهمانتغل  ره 
رد هدوب و  رـضاح  ریدـغ  رد  سانـش  تغل  تسد و  ربز  يرعاش  هک  هدوب  ادـخ  فاـطلا  زا  .تسا  یعمج  ره  رد  نارـضاح  یهدـهع  رب 

.دـشاب مکحم  يدنـس  راگدـنام و  يرثا  هک  هدروآ  رد  مظن  هب  ار  نآ  یتح  هدرک و  مالعا  ینـشور  هب  ار  دوخ  ینهذ  ردابت  اـج  ناـمه 
( .دمآ دهاوخ  همان  نیمه  زا  شخب 12  رد  نآ  حیضوت  رعش و  نیا  )

تعیب ذخا  ( 6

تیبثت و هحفاصم  نداد و  تسد  اـب  مه  هبطخ  زا  دـعب  هدـش و  ماـجنا  یناـبز  تروص  هب  حرطم و  هبطخ  داریا  ءاـنثا  رد  هک  تعیب  ذـخا 
.رگید زیچ  هن  دشاب  تیالو  تراما و  لوبق  مالعا  هناشن و  دناوتیم  طقف  هدش ، حیرصت 

رکبوبا رمع و  تینهت  ( 7

: دنتفگ دندرک و  تعیب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  اب  زور  نآ  رد  هک  دندوب  یناسک  نیلوا  زا  رفن  ود  نیا 

(25 «) .يدیدرگ یناملسم  ره  يالوم  ام و  يالوم  وت  بلاط ، یبا  رسپ  يا  وترب  کیربت  »

قافتا هک  دوریم  راک  هب  یتقو  يدیدرگ »  » ینعم هب  تحبصا »  » یهملک هک  نک  هجوت 
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(. يدیدرگ تسرپرس  « ) تحبصا : » دنیوگیم وا  هب  تروص  نیا  رد  .دوشب  ياهرادا  تسرپرس  یصخش  ًالثم  دتفیب ، ياهزات 

.دوبن کیربت  ضرع  هب  يزاـین  تشاد و  دوجو  لـبق  زا  هک  دوب ، يراـی  یتسود و  مـالعا  ریدـغ  یهبطخ  داریا  زا  فدـه  رگا  نیارباـنب 
ریبعت نیمه  سپ  .دوب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ینیـشناج  ماقم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع باصتنا  داتفا  قافتا  زور  نامه  هچنآ 

.تسا رایتخا  بحاص  تسرپرس و  ینعم  هب  ربمایپ  مالک  رد  یلوم »  » هک تسا  نیا  رب  دهاش  نیرتهب  رمع  رکبوبا و 

(3 هدئام / ) لامکا هیآ ي  ( 8

مدرک لماک  ار  امش  نییآ  نید و  زورما  : » دیامرفیم دنوادخ  ( 26 ، ) دش لزان  ریدغ  زور  رد  گرزب  نارسفم  یهتفگ  هب  هک  هیآ  نیا  رد 
سویأـم نارفاـک  زور  نیا  رد  : » دـیامرف یم  زین  و  متفریذـپ ،» امـش  نییآ  ناونع  هب  ار  مالـسا  مدومن و  ماـمت  امـش  رب  ار  دوـخ  تمعن  و 

« .دندش

یتاریبعت نینچ  ماکحا  یهیقب  لوزن  ماگنه  هک  ارچ  تسین ، راگزاس  ادخ  لوسر  ینیـشناج  نییبت  اب  زج  تایـصوصخ  نیا  تسا  یهیدب 
.دوب هدشن  حرطم 

يرهف ثراح  ناتساد  ( 9

زا روظنم  اـیآ  هک  درک  زکرمتم  نیا  رب  ار  دوخ  لاوس  وا  .دوب  یلوم »  » ياـنعم رد  ناگدـننکدیدرت  دروم  رد  هلهاـبم  یعوـن  ارجاـم  نیا 
داد ناشن  ار  قح  ًاروف  دنوادخ  هلهابم  نیا  رد  دوب ؟ دهاوخ  ام  رایتخا  بحاص  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  هک  تسا  نیا  یلوم » »

ارجام نیا  لماک  حرش   ) .دوش تباث  سفن » هب  یلوا   » يانعم هب  یلوم »  » يانعم ات  درک  كاله  ار  وا  تخاس و  لزان  ثراح  رب  یباذع  و 
( .دمآ دهاوخ  همان  شخب 13  رد 

ریدغ هبطخ ي  زا  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تشادرب  ( 10

نآرق لدـع  لطاب و  زا  قح  صیخـشت  كـالم  ار  ناـنآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک  نیا  تیب و  لـها  عیفر  هاـگیاج  هب  هجوت  اـب 
ربمایپ دوصقم  كرد  يارب  هار  نیرتنئمطم  نانآ  نانخس  هب  هعجارم  هدادرارق ،
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دنامیمن یقاب  یکش  ریدغ ، یهعقاو  هرابرد  موصعم  یهمئا  نانخس  رد  صحفت  اب  .تسا  ریدغ  یهبطخ  داریا  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
رب دـناهداد و  رارق  مالـسا  تما  یتسرپرـس  دوخ و  ینیـشناج  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  باـصتنا  زور  ار  ریدـغ  زور  ربماـیپ  هک 

(27) .دناهدومرف دیکأت  دیع  ناونع  هب  زور  نیا  تشادگرزب  میظعت و 
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ریدغ هبطخ ي  رد  رگید  ناماما  فصو  - 11

، یـضعب دناهدرک و  افتکا  هلمج  دـنچ  رکذ  هب  اهنت  یخرب  دـناهدرکن ؛ لقن  ار  نآ  ناسکی  روط  هب  همه  ریدـغ  یهبطخ  ناگدـننک  لقن 
.دناهدرک تبث  لقن و  لماک  روط  هب  ار  هبطخ  مه  یضعب  دناهدرک و  لقن  ار  يرتشیب  تارابع 

یلع تیالو  رب  هوالع  زور  نآ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  دهدیم  ناشن  هک  هدمآ  یتارابع  رتلماک ، ياههخسن  زا  یخرب  رد 
شرتسگ و  ءادفلا ) هلانحورا   ) يدـهم ترـضح  زا  یتح  هدومرف و  هراشا  زین  ترـضح  نآ  موصعم  نادـنزرف  تماما  هب  مالـسلا ) هیلع  )

.دناهدرک دای  ترضح  نآ  تسد  هب  داد  لدع و 

: زا دناترابع  ریدغ  یهبطخ  رد  تاراشا  نیا  زا  هنومن  هس 

رما لـباقم  رد  دــینک و  تعاـطا  دیونــشب و  سپ  متــسیایم ؛ اـپ  هـب  یعاـمتجا  نـینچ  رد  هـک  تـسا  يراـب  نـیرخآ  نـیا  مدرم ، يا  . 1
لوسر و دنوادخ ، زا  دعب  تسامـش و  دوبعم  امـش و  رایتخا  بحاص  لجوزع  دنوادخ  هک  ارچ  دیروآ  دورف  میلـست  رـس  ناتراگدرورپ 

تماما وا  زا  دعب  تسا و  دنوادخ  رما  هب  امـش  ماما  امـش و  رایتخا  بحاص  یلع  نم  زا  دـعب  هداد و  رارق  بطاخم  ار  امـش  هک  شربمایپ 
.درک دیهاوخ  تاقالم  ار  شلوسر  ادخ و  هک  يزور  ات  تسوا ، نادنزرف  زا  نم  لسن  رد 

مه اب  دـنهدیم و  ربخ  رگیدـکی  زا  ود  نیا  .تسا  ربکا  لـقث  نآرق  رغـصا و  لـقث  وا  لـسن  زا  منادـنزرف  زا  ناـکاپ  یلع و  مدرم ، يا  . 2
مدرم و نایم  دنوادخ  ياهنیما  نانآ  هک  دینادب  .دـنوش   دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دـنوشیمن  ادـج  رگیدـکی  زا  دـناقفاوم و 

نامکاح
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.دنتسه نیمز  رد  وا 

یهبّیط یهملک  هک  ناـشیا ، زا  سپ  ناـماما  نیـسح و  نسح و  ناـنمؤمریما و  یلع  اـب  دـینک  تـعیب  دیـشاب و  راـکزیهرپ  اـهناسنا  يا  . 1
.دنتسه هنادواج 

نایدا رب  بلاـغ  تساـم و  زا  مئاـق  يدـهم  ناـماما  نیرخآ  هک  دـینادب  دـندومرف : هبطخ  زا  یـشخب  رد  دوعوم  يدـهم  یهراـبرد  زین  و 
لها زا  ياهلیبق  ره  رب  هدننک  هبلغ  تسوا ، اهنآ  یهدننک  مدهنم  اههعلق و  یهدـننک  حـتف  تسوا ، نارگمتـس  زا  هدـنریگ  ماقتنا  تسوا ،

.دهدیم هناشن  شلهج  ردق  هب  ار  یلهاج  ره  شتلیـضف و  ردق  هب  ار  یتلیـضف  بحاص  ره  هک  .تسوا  نانآ  یهدـننک  تیادـه  كرش و 
(28) ...یمهف ره  هب  هدنراد  هطاحا  یملع و  ره  ثراو  تسوا  دنوادخ ، یهدیزگرب  تسوا 
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رمع رکبوبا و  کیربت  تعیب و  - 12

وا تیالو  هب  تعیب و  نینموملاریما  اب  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  هلمج  زا  دوخ  تنس  لها  يافلخ  دوشیم  هتفگ  هک  نیا  يدوب  هدیـسرپ 
رب هوالع  هک  تسا  یخیرات  ریذپان  راکنا  تقیقح  کی  نیا  میوگب  دیاب  دراد ؟ تحـص  دح  هچ  ات  دندرک ، فارتعا  نیملـسم  مومع  رب 

دمحا دنـسم  دننام  یثیدح  ربتعم  ياهباتک  رد  مالـسا ، خیرات  قشمد و  خیرات  دادغب و  خیرات  دننام  تنـس  لها  یخیرات  ربتعم  ياهباتک 
تعیب و نیا  حرـش  اهنآ  رد  هک  ار  ینـس  هعیـش و  یثیدـح  یخیراـت و  ياـهباتک  زا  ناونع  تسیب  هماـن  ناـیاپ  رد  نم  هک  هدـش  رکذ  زین 

(29) .مسیونیم تیارب  هدمآ  کیربت  ضرع 

نبای کل  خب  خب  : » تفگ درک و  تعیب  دمآ و  ولج  رمع  تسا : هدمآ  دادغب  خـیرات  رد  ًالثم  دـناهدرک ، لقن  ار  ترابع  نیع  یتح  اهنیا 
یناملسم ره  يالوم  نم و  يالوم  وت  بلاط ؛ یبا  دنزرف  يا  وترب  داب  كرابم  : » ینعی .ملسم » لک  یلوم  يالوم و  تحبـصا  بلاط ؛ یبا 

(30 « ) .يدیدرگ

نیا رمع  دوصقم  دیوگب  دـناوتیمن  یـسک  متـشون ، یبرع  نابز  رد  تحبـصا »   » لعف دربراک  یهوحن  یهرابرد  رتشیپ  هچنآ  هب  هجوت  اب 
ندناوخ هبطخ  یپ  رد  هتشاد و  دوجو  لبق  زا  ترصن  یتسود و  اریز  يدیدرگ ،» ناناملسم  یهمه  نم و  رصان  ای  تسود  وت  ، » هک هدوب 

یتسرپرـس و ماقم  دش  نشور  همه  رب  ادخ  لوسر  مالعا  هبطخ و  زا  دعب  هچنآ  .تسا  هدماین  دیدپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
« .يدیدرگ یناملسم  ره  نم و  تسرپرس  نونکا  وت  ، » دنکیم فارتعا  رمع  هک  تسا  صخشم  اج  نیا  زا  .دوب  مالسا  تما  تیالو 
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ریدغ هرابرد  رعش  نیلوا  - 13

نارعاش زین  برع و  نارعاش  راعـشا  رد  هراومه  اـهنرق  لوط  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  یهبطخ  ریدـغ و  يارجاـم  هچرگ 
یهلا و فاطلا  زا  یکی  دوخ  اسب  هچ  هک  هجوت  لباق  رایسب  یهتکن  تسا ، هدش  موظنم  ابیز  ایوگ و  ياهویـش  هب  حرطم و  نابز  یـسراف 

قوف یتراـهم  هک  وا  .تشاد  روضح  برع  گرزب  رعاـش  تباـث  نب  ناّـسح  ریدـغ  مسارم  رد  هک  تسا  نیا  دـشاب ، ناـگمه  رب  یتجح 
: درک ضرع  ترضح  نآ  هب  سپس  دروآ و  رد  مظن  هب  ار  ادخ  لوسر  راتفگو  زور  نآ  يارجام  تشاد  رعش  ندورس  رد  هداعلا 

»؟ مناوخب ماهدورس  بلاط  یبا  نب  یلع  یهرابرد  میظع  یهعقاو  نیا  تبسانم  هب  هک  ار  يرعش  دییامرفیم  هزاجا  هللا  لوسر  ای  »

« .وا تکرب  دنوادخ و  مان  هب  ناوخب  : » دندومرف ترضح 

.دندیشک ندرگ  دندرک و  ماحدزا  شمالک  ندینش  يارب  مدرم  تفرگ و  رارق  دنلب  یهاگیاج  رب  ناّسح 

« .دینک شوگ  ربمایپ  ياضما  یهاوگ و  هبارم  نخس  شیرق ، ناگرزب  يا  : » تفگ وا 

همان نایاپ  رد  مه  ار  نآ  یبرع  نتم  مسیونیم و  تیارب  ار  وا  راعـشا  یهمجرت  نم  .دـناوخ  دوب  هدورـس  اج  نامه  هکار  يراعـشا  سپس 
رد هدروآ و  رد  مظن  هب  ار  نآ  حرـش  سلجملا  یف  ریدغ  یهبطخ  داریا  زا  سپ  یتاظحل  يرعاش ، هنوگچ  ینک  تقد  بوخ  ات  مروآیم ،

.دندرک دییأت  ار  وا  مالک  اب  یخرب  توکس و  اب  همه  هدناوخ و  هنحـص  رد  رـضاح  مدرم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  روضح 
تفگ نخس  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  ینیشناج  تماما و  زا  مامت  ینشور  تحارص و  اب  هک  دندرک  اعد  ار  وا  نایاپ  رد  ادخ  لوسر 

هک درک  مالعا  مظن ، بلاق  رد  و 
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(31) .دناهدومرف بوصنم  دوخ  ینیشناج  هب  ار  یلع  هبطخ  نیا  رد  ربمایپ 

امـش یبن  یلوم و  : » تفگ دـنلب  زاوآ  هب  ناشربمایپ  مخریدـغ  زور  رد  ریدـغ  زور  رد  تباـث  نب  ناّـسح  راعـشا  یهمجرت  یهـصالخ  * 
»؟ تسیک

« .دنکیمن ینامرفان  امش  تیالو  رما  رد  ام  زا  کی  چیه  ییام و  ربمایپ  وت  و  ام ، يالوم  تراگدرورپ  : » دنتفگ یگمه  تفلاخم  نودب 

« .مدنمتیاضر دوخ  زا  سپ  وت  ییاوشیپ  تماما و  هب  هک  زیخرب  یلع  ای  : » دومرف سپس 

اعد ماـگنه  نیا  رد  .دیـشاب » وا  نیتـسار  ناوریپ  ناراـی و  زا  دـیرادب و  تسود  ار  وا  تسوا ؛ يـالوم  یلع  مـیوا ، يـالوم  نـم  هـک  ره  »
: دندومرف

« .وا نانمشد  اب  شاب  نمشد  و  ار   وا  رادتسود  رادب  تسود  ادنوادخ  »

حور دـییأت  دروم  ینکیم  يرای  ار  ام  نابز  اب  یتقو  ات  ناّسح ، يا  : » دـندومرف تایبا  نیا  ندینـش  زا  سپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ
(1)« .یشاب سدقلا 
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نابز اب  یتقو  ات  : » دندومرف دندرک و  اعد  طورشم  تروص  هب  ار  تباث  نب  ناّسح  ادخ  لوسر  هک  نیا  دیامرف : یم  ینیما  همالع  [ 1 - ] 1
ریما زا  شرمع  رخاوا  رد  ناّسح  اریز  تسا ، هدنیآ  هب  ادـخ  لوسر  ملع  هناشن ي  یـشاب  ،» سدـقلا  حور  دـییأت  دروم  ینک  يرای  ار  ام 

.تشگرب مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملا 
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یهلا تخس  باذع  ریدغ و  فلاخم  نیلوا  - 14

، لوسر ادخ و  نامرف  زا  یهاگآ  دوجو  اب  هک  ریدـغ  فلاخم  نیلوا  هک  تسا  نیا  ریدـغ  یهعقاو  رد  هجوت  لباق  مهم و  تاکن  زا  یکی 
هداد رارق  مدرم  ریما  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ًاسأر  هک  درک  مهتم  ار  ادخ  لوسر  دیزرو و  تفلاخم  نآاب  هنادماع  مدرم  مشچ  لباقم  رد 

ینیشناج ندوب  یهلا  رب  يدییأت  رهم  ات  دش  راتفرگ  دنوادخ  باذع  هب  گنردیب  تدش و  هب  دنوادخ ) یهدومرف  مکح و  هب  هن  ، ) تسا
.دشاب مالسلا ) هیلع   ) یلع

: منکیم وگزاب  تیارب  هدش  هتشون  ریدغ  یهنیمز  رد  هک  یباتک  يور  زا  ار  ارجام  یهصالخ 

دزن شباحـصا  زا  رفن  هدزاود  اب  يرهف  ثراح  مخ ، ریدغ  یهقطنم  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  روضح  تاعاس  نیرخآ  رد 
: مرادوت زا  لاوس  هس  دمحم ، يا  تفگ : دمآ و  ربمایپ 

؟ یتفگ دوخ  زا  ای  ياهدروآ  تراگدرورپ  بناج  زا  ار  دوخ  يربمایپ  دنوادخ و  یگناگی  هب  تداهش  ایآ  . 1

؟ یتفگ دوخ  زا  ای  يدروآ ، راگدرورپ  بناج  زا  ار  داهج  جحو و  تاکز   زامن و  ایآ  . 2

دوخ زا  زین  ار  نیا  ای  دوب  راگدرورپ  بناج  زا  ....هالوم ) ّیلعف  هالوم  تنک  نم  ، ) یتفگ بلاـط  یبا  نب  یلع  یهراـبرد  هک  نیا  اـیآ  . 3
؟ یتفگ

نم و  تسا ، لـیئربج  ادـخ  نم و  نیب و  یهطـساو  و  تسا ، هدرک  یحو  نم  هب  دـنوادخ  : » دـندومرف لاوس  هس  ره  باوج  رد  ترـضح 
« .منکیمن نالعا  ار  يربخ  مراگدرورپ  یهزاجا  نودب  و  متسه ، ادخ  مایپ  یهدننکنالعا 

ام رب  كاندرد  یباذع  ای  رابب  ام  رب  نامـسآ  زا  یگنـس  تسوت ، یهدومرف  زا  قح و  دیوگیم  دمحم  هچنآ  رگا  ایادـخ ، : » تفگ ثراح 
« .تسرفب

تباصا شزغم  هب  هک  داتسرف  وا  رب  نامسآ  زا  گنس  دنوادخ  داتفا ، ار  هب  دش و  مامت  ثراح  نخس  هک  نیمه 
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ریدغ رد  رـضاح  يریثک  تیعمج  ناگدید  شیپ  لیف  باحـصا  یهعقاو  زا  رگید  ياهنوگ  و  دـناسر ، كاله  هب  ار  وا  اج  نامه  درک و 
.دش رارکت 

(32) دش لزان  ...عفاد » هل  سیل  نیرفاکلل  عقاو  باذعب  لئاس  لأس   » یهیآ دادیور ، نیا  زا  سپ 

»؟ دیدید ایآ  : » دندومرف دندرک و  مدرم  هب  ور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ

« يرآ : » دنتفگ

»؟ دیدینش : » دندیسرپ

« يرآ : » دنتفگ

: دندومرف ربمایپ  مدرم ، رارقا  زا  سپ 

تمایق زور  رد  هک  منیبیم  ار  شنایعیش  یلع و  .دنک  ینمشد  وا  اب  هک  یـسک  رب  ياو  و  دریذپب ، ار  وا  تیالو  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  »
تسین نانآ  لد  رد  یسرت  دنراد و  رس  رب  جات  هک  یلاح  رد  دنوشیم  هدنادرگ  تشهب  ياهغاب  رد  ناوج ، ییاههرهچ  اب  نارتش  رب  راوس 
سدقلا ةریظح  رد  هک  نآ  ات  گرزب !! يراگتسر  تسا  نیا  و  دنتسه ، دیوم  دنوادخ  بناج  زا  میظع  یتیاضر  اب  دنوشیمن و  نوزحم  و 

نآ رد  تسا و  هدامآ  دنکیم  دنمهرهب  ار  اهمـشچ  هچنآ  دـنهاوخب و  هچ  ره  ناشیارب  نآ  رد  هک  دـنوش ، نکاس  نیملاعلا  بر  راوج  زا 
: دنیوگیم نانآ  هب  هکئالم  و  دوب ، دنهاوخ  میقم 

« .راّدلا یبقع  معنف  متربص ، امب  مکیلع  مالس  »

، رگید يوس  زا  .تسا  یهلا  نامرف  نآ ، مایپ  هتفرگ و  همشچ  رـس  یحو  عبنم  زا  ریدغ  یهبطخ  هک  دش  مّلـسم  ناگمهرب  هزجعم ، نیا  اب 
هب دـننکیم و  رکف  يرهف  ثراح  نوچمه  هک  یناـسک  نآ  دـش ؛ نیعم  خـیرات  رـساترس  اـت  هتفرگ  زور  نآ  زا  ناـقفانم ، یهمه  فیلکت 
هب تسادـخ  نامرف  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  تیالو  دنونـشیم  هکنآ  زا  دـعب  اما  دـنراد ، لوبق  ار  لوسر  ادـخ و  دوخ  ناـمگ 

!!« میرادن ار  نآ  لمحت  ام  : » دنیوگیم ینشور 
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.تسا لوسر  ادخ و  نخـس  رکنم  دریذپن  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تیالو  سک  ره  درک  تباث  دنوادخ  يروف  نکـشنادند و  خـساپ  نیا 
(33)
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ریدغ نافلاخم  ياه  شالت  - 15

نیگنـس یتسکـش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  یهبطخ  داریا  ریدـغ و  عامتجا  یپ  رد  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تیالو  نافلاخم 
( مالـسلا هیلع   ) یلع ینیـشناج  تفالخ و  عنام  دندیـشوک  دندمآ و  نادیم  هب  ناوارف  ياهـشالت  اههـشقن و  اب  ادـتبا  نامه  زا  دـندروخ ،

.دنوش

: زا دناترابع  دروخیم  مشچ  هب  خیرات  يال  هبال  رد  هک  نانآ  ياههئطوت  نیرتمهم 

راکشآ تفلاخم  ( 1

يرهف و نامعن  نب  ثراح  هلیسو  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ینیـشناج  ندوب » ییادخ   » راکنا نامه  راکـشآ  تفلاخم  نیا  نشور  یهنومن 
.يدناوخ ار  نآ  حرش  رتشیپ ، هک  دوب  وا  رب  باذع  ندش  لزان 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رورت  هئطوت ي  ( 2

یلـص  ) ربمایپ رورت  نآ ، دنتفرگ و  ار  ییاهن  میمـصت  دنراد ، رارق  لماک  تسبنب  رد  دندیدیم  هنیع  هب  هک  نینموملاریما  تیالو  نافلاخم 
.دوب هلآ ) هیلع و  هللا 

قیمع ياـههرد  دوب و  یناتـسهوک  یهار  هک  هبقع  رد  ترـضح  نآ  رتش  نداد  مَر  اـب  یعیبـط ، ياـهنوگ  هب  هک  دـندیچ  هسیـسد  ناـنآ 
: دوب نینچ  هشقن  دنسرب ، دوخ  فادها  هب  تشاد ،

رتش دنک ، دیلوت  كانتـشحو  ياهادص  هک  یتالآ  بوچ  گنـس و  باترپ  ابو  دننک  نیمک  هبقع  یناتـسهوک  هار  رـس  رب  نانآ  دش  رارق 
زا دنتـسناوتیم  بیترت  نیدـب  .دـتلغورف  قیمع  ياـههرد  نآ  رد  ناـشیا  دـنک و  طوقـس  اـت  دـنهد  مر  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ

.دنهد هولج  یعیبط  یهثداح  کی  ار  ربمایپ  گرم  دننک و  رارف  و  دنیوج   هرهب  بش  یکیرات 

، دندش کیدزن  هبقع  هب  نوچ  و  تفای ، یهاگآ  نانآ  یهشقن  زا  یحو  هتشرف  یهلیسو  هب  مالسا  یمارگ  لوسر 
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.دنک تیاده  ار  رتش  يرگید  و  دریگ ، تسد  رد  ار  رتش  نانع  یکی  دومرف  رسای  رامع  نامی و  نب  هفیذح  هب 

چیه ادخ  رما  هب  اما  دنهد ، مَر  ار  رتش  دندرک  یعس  نوگانوگ  ياهادص  رس و  اب  ندرک و  باترپ  دنتشاد  هچ  ره  هدرک ، نیمک  ناقفانم 
.دنام ماجرفان  رورت  و  دماین ، دیدپ  رتش  تکرح  رد  یلزلزت 

هب هاگنیمک  زا  هنهرب ، ياهریشمش  اب  دنهدب ، تسد  زا  ار  ییالط  تصرف  نیا  دنتسناوتیمن  هک  هلآ ) وهیلعهللایلص   ) ربمایپ رورت  ناحارط 
.دندش وربور  هفیذح  رسای و  رامع  ریظنیب  تمواقم  اب  یلو  دندرک ، هلمح  ربمایپ  هب  دندمآ و  رد 

کی رد  هتـسهآ  هتـسویپ و  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نارای  رگید  دـننک ، گنرد  یکدـنا  رگا  دـندید  راکتیانج  تعاـمج  نیا 
.دنتخیرگ راچان  هب  سپ  دوشیم ؛ هابت  نانآ  یهمه  راک  دنسریم و  رس  دندوب  تکرح  رد  گرزب  ناوراک 

»؟ دندوب یناسک  هچ  اهنآ  هللا  لوسر  ای  :» تفگ هفیذح 

رد فیذح  دش و  هدید  اراکشآ  قفانم  هورگ  نآ  هرهچ  دیهج و  یقرب  ماگنه  نآ  رد  نک » هاگن  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ
.تخانش یتسرد  هب  ار  ناشیا  یهرهچ  یتفگش  نیع 

هب نافلاخم  هک  دمآ  رد  ادـص  هب  مالـسا  تما  رد  رطخ  گنز  نیلوا  نآ ، ناراکردـنا  تسد  یماسا  ياشفا  ماجرفان و  رورت  نیا  زا  سپ 
( هلآ وهیلعهللایلص   ) ربمایپ نارای  لد  رب  یهودنا  هثداح ، نیا  یپ  رد  .دنتـسین  نادرگور  یتیانج  هنوگ  چیه  زا  و  دناهدیـسر ، طخ  رخآ 

(34) .دندیشوک هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ناج  ظفح  رد  رتدیدش  تبقارم  ینارگن و  اب  و  تسشن ،

راموط هیهت  ( 1

تفلاخم هک  دنیوگب  دنراد و  مالعا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تیالو  اب  ار  دوخ  تفلاخم  ات  دنداتفا  يراموط  یهیهت  رکف  هب  رگید  یهورگ 
طخ هـب  ياهماندــهع  ناوارف ، ياـهوگتفگ  زا  سپ  دــندمآ و  درگ  ياـهناخ  رد  ور  نـیا  زا  .تـسا  مکحتــسم  هتفاـی و  ناــمزاس  اــم 

قمع راموط ، نیا  ناگدننک  اضما  یسررب  اب  .دنتشون  صاعنبدیعس 
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رد هّیما  نب  ناوفـص  و  لهج ، یبا  دـنزرف  نایفـسوبا ، مان  هک  ارچ  دـسریم ، تابثا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـفلاخم  شیرق و  يزوتهنیک 
رون اـت  دـندوب  هتـشاذگ  اـمن  ناملـسم  ناـقفانم  تسد  رد  تسد  رفک  كرـش و  نارادمدرـس  .دروـخیم  مشچ  هب  اـهاضما  یهمه  سأر 

.دننک راکنا  ار  تیالو  دیشروخ 

دیاب مدرم  تسا و  هدرکن  نییعت  يربهر  تماما و  يارب  ار  یصخش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دنیوگب  هک  دوب  نیا  هدع  نیا  فده 
.دوب مالسلا ) هیلع   ) نینموملا ریما  تیالو  راکنا  نانآ  یلصا  فده  .دننیزگرب  دنهاوخیم  هک  ار  سک  ره  اروش ، لیکشت  اب 

.تسا دوجوم  یخیرات  ياهباتک  رد  راموط  نیا  لماک  نتم 

مدرم هبار  وا  تیاضر  دروم  نید  ات  داتـسرف  مدرم  يوس  هب  ار  دـمحم  شیوخ  مَرَک  ّنَم و  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  دـعب ، اـما  »
ام مالعا و  مدرم  هب  دوب  نآ  غیلبت  هب  رومأم  ار  هچنآ  و  دومرفن ، یهاـتوک  دوخ  یغیلبت  یهفیظو  ماـجنا  رد  هللا  لوسر  و  دـیامرف ، غـالبا 

.دش هدایپ  هعماج  رد  یهلا  ننـس  تابجاو و  و  دیـسر ، دوخ  لامک  هب  نید  هک  نآ  ات  تخاس ، رومأم  نآ  ظفح  عمج و  هب  ار  ناناملـسم 
هب تفگ و  کیبل  ار  قح  توعد  مارتحا  تزع و  لامک  اب  ترـضح  نآ  دناوخ و  شیوخ  يوس  هب  ار  دوخ  لوسر  دنوادخ  نآ  زا  سپ 
ات تشاذگاو  مدرم  هب  ار  هفیلخ  نییعت  رایتخا  هکلب  دنیزگرب ، دوخ  ینیـشناج  هب  ار  یـصاخ  صخـش  هک  نآ  نودب  تفاتـش ؛ یقاب  راید 

« .دننیزگرب نیملسم  رما  تیالو  و  لوسر ، ینیشناج  هب  دشاب  نانآ  نانیمطا  قوثو و  دروم  هک  ار  سک  ره 

.درک نفد  هبعک  زا  یلحم  رد  نانآ  شرافس  هب  ار  همان  زین  وا  دندرپس و  حاّرج  هدیبعوبا  هب  ار  همان  دهع  نآ 

.ینک هعلاطم  مسیونیم ، تیارب  همان  نایاپ  رد  هک  یعبانم  هب  هعجارم  اـب  یناوتیم  ار  نآ  لـماک  نتم  راـموط و  نآ  ناگدـننک  اـضما  ماـن   
(35)

یسایس نامیپ  ( 1

دنریگ و راک  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  ياوزنا  هار  رد  ار  دوخ  شالت  مامت  هک  دنتـسب  نامیپ  دـهع و  دـندش و  مسق  مه  زین  ياهدـع 
.دنروآ تسد  هب  ار  تموکح  دندش ، قفوم  یتقو 
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ار نآ  هدـنیآ  رد  ات  دنتـشاذگ  تناما  هب  حاّرج  هدـیبعوبا  دزن  دـندرک و  اضما  دنتـشون و  مه  يدادرارق  دـندوب ، رفن  جـنپ  هک  هدـع  نیا 
یفرعم هک  یعبانم  هب  هعجارم  اب  تدوخ  تسا  رتهب  ار  ناگدـننک  اـضما  یماـسا  ناـمیپ و  نیا  تاـیئزج  .دـننک  لـمع  نآ  هب  راکـشآ و 

(36) .ینک هعلاطم  منکیم 
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قح قاقحا  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع - 16

ددصرد مهم  رما  نیا  رد  ارچ  دوب ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  قحرب  یهفیلخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  رگا  يدوب  هتـشون 
؟ دماینرب قح  قاقحا 

بسانم یتصرف  ات  دندوب  نیمک  رد  مالسا  نوگانوگ  نانمـشد  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا یبن  تلحر  زا  دعب  میوگب  دیاب  خساپ  رد 
نیرتمهم زا  نانمـشد  تسد  زا  هناهب  تصرف و  نتفرگ  .دنزاس  دراو  مالـسا  ياپ  ون  لاهن  رکیپ  رب  يراک  ياهبرـض  دـنروآ و  تسد  هب 

.تسا هدوب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  توکس  لماوع 

: زا دوب  ترابع  روکذم  تادیدهت  زا  یخرب 

هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ تایح  نامز  رد  نمی  یلاها  هک  نانچ  دوخ ، رما  تحت  قطانم  رد  مالـسا  شرتسگ  زا  ناریا  تموکح  ینارگن  . 1
.دندیورگ مالسا  هب  هلآ ) و 

نیمه هب  .دوب  رایسب  ناناملسم  یلخاد  تافالتخا  زا  هدافتـسا  ءوس  ناکما  هجیتن  رد  دوب ، هدش  مالـسا  روشک  زرم  مه  مور  نیمزرـس  . 2
دیز نب  هماـُسا  هب  دوخ  رمع  ياـهزور  نیرخآ  رد  ناـنآ ، یهئطوت  زا  نتفاـی  عـالطا  زا  سپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  ببس 

.دیامن تکرح  نانآ  يوس  هب  یهاپس ، كرادت  اب  دنداد  روتسد 

یتردق دنتفرگ و  ار  نانآ  فارطا  همامی  نمی و  بارعا  زا  یهورگ  هک  ینع  دوسا  جاجس و  و  هملیـسم ، دننام  ياهدع  توبن  ياعدا  . 3
.دندش عمج  نانآ  رود  یعبر  نب  ثبش  يدنک و  سیق  نب  ثعشا  دننام  زین  ناناملسم  هزات  زا  ياهدع  یتح  دندوب و  هدرک  ادیپ 

هئطوت ملاسا  دض  رب  دندرکیم و  عامتجا  ملیوس  لزنم  رد  هدمآ  خیرات  رد  هک  یلخاد  ناقفانم  دوجو 
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.دندرکیم . 1

لقن هک  نانچ  دشاب ؛ رطخ  ضرعم  رد  مالسا  لصا  دنچ  ره  دنسرب  یتیعقوم  هب  دوخ  دندوب  لیام  هک  نایفسوبا  دننام  ینابلط  تصرف  . 2
زا ار  هنیدـم  رهـش  یهاوخب ، رگا  « ) .الاج روالیخ  هنیدـملا  نئلمال  تئـش  نِا  و  : » دوزفا ماما  دزن  نایفـسوبا  نامز  ناـمه  رد  تسا  هدـش 

(37 () .منکیم رپ  هدایپ  هراوس و  نایوجگنج 

رد اهراب  دوب ، هدـش  هتفرگ  شیپ  رد  مالـسا  لـصا  ظـفح  روظنم  هب  هک  توکـس ، تسایـس  نیا  ِتقیقح  هک  یـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب 
باتک رد  ترـضح  نآ  لوق  زا  تنـس  لها  فورعم  ملاع  دیدحلا  یبا  نبا  هک  یتارابع  دـننام  تسا ، هدـمآ  راوگرزب  نآ  دوخ  نانخس 

: دومرف هک  تسا  هدروآ  هغالبلا » جهن  حرش   » دوخ

رد و  نارگید ، هن  میتسه  وا  ترتع  وا و  ثراو  ربماـیپ و  تیب  لـها  اـم  میتـفگ  دومرف ، حور  ضبق  ار  شربماـیپ  دـنوادخ  هک  یماـگنه  »
نایم هقرفت  زا  فوخ  رگا  مسق  ادـخ  هب  ...دـندرک و  بصغ  ار  ام  قح  ام  موق  اما  دـنک ؛ يربارب  ام  اـب  دـناوتیمن  سک  چـیه  وا  تفـالخ 

(38 «) ...میدرکیم لمع  رگید  ياهنوگ  هب  دندرگزاب ، رفک  هب  مدرم  دورب و  نیب  زا  نید  هک  میدیسرتیمن  رگا  دوبن و  نیملسم 

هک نانچ  خلت ؛ یتوکس  مه  نآ  درک ، توکس  ناناملسم  نایم  هقرفت  زورب  زا  يریگشیپ  ادخ و  نید  ظفح  روظنم  هب  ترـضح  نیاربانب 
(39 «) .متشاد ولگ  رد  ناوختسا  مشچ و  رد  راخ  هک  یلاح  رد  مدرک  ربص  : » دیامرفیم هغالبلا  جهن  موس  یهبطخ  رد 

مه و  دشاب ، هدش  تجح  مامتا  تما  اب  دـشابن و  هدیـشوپ  یـسک  رب  تقیقح  مه  هک  دومرف  نایب  ار  قح  اهراب  اهراب و  لاح  نیع  رد  اما 
.دیاین شیپ  نانمشد  یهدافتسا  ءوس  نآ  لابند  هب  عازن و  هقرفت و  ناناملسم  نیب  لمع  رد 
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ناموصعم مالک  رد  ریدغ  هب  داهشتسا  - 17

هیلع  ) يرکسع نسح  ماما  ات  هتفرگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  ناموصعم  یهمه  داد ، خر  ریدغ  یهعقاو  هک  زور  نامه  زا 
.دناهدومرف يروآدای  نآ  هب  تبسن  ار  نانآ  تیلوئسم  شرافس و  مهم  یهعقاو  نآ  زا  فلتخم  ياهناکم  اهنامز و  رد  مالسلا ،)

هب زین  تنـس  لـها  عباـنم  رد  یتـح  .دـناهدومرف  داهـشتسا  ریدـغ  یهعقاو  هب  اـهراب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  صخـش  هژیو  هی 
.تسا هدش  هراشا  اهداهشتسا  نیا  زا  يدادعت 

همان ناـیاپ  رد  مسیونیم و  تیارب  ریدـغ  یهعقاو  صوصخ  رد  ار  ناـموصعم  ياـهیروآدای  زا  دروم  تشه  هنومن  ناونع  هب  اـج  نیا  رد 
: منکیم یفرعم  رتشیب  یهعلاطم  يارب  ار  ییاهباتک 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ( 1

مردارب داد  روتـسد  نم  هب  دنوادخ  هک  تسا  يزور  نامه  نآ  تسا و  نم  تما  دایعا  نیرتهب  ریدـغ  زور  : » دومرف هنیدـم  رد  ترـضح 
(40 «) .منک بوصنم  متما  تیالو  هب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع 

( مالسلا هیلع   ) نینموملا ریما  ( 2

لیکشت هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دجـسم  رد  هباحـص  زا  رفن  تسیود  روضح  اب  نامثع  نامز  رد  هک  یگرزب  سلجم  رد  ترـضح 
: دومرف دوب ، هدش 

ياهباطخ رد  درک و  بوصنم  ارم  مخ  ریدـغ  رد  هک  دوب  نیا  ...دـنک  یفرعم  ار  ناشرما  ناـیلاو  اـت  داد  روتـسد  شربماـیپ  هب  دـنوادخ  »
: دومرف

« .مکنید مکل  تلمکا  مویلا  درک «: لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  و  ...هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 

رضاح یتفگ  هک  روط  نامه  میدینش و  ار  نیا  مسق  ادخ  هب  يرآ ، : » تفگ ادصکی  دجسم  رد  رضاح  تیعمج 
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« .میدوب

تداهـش دنراد ، دای  هبار  بلطم  نیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ بل  ود  زا  هک  یناسک  مهدیم  مسق  ادخ  هب  امـش  : » دومرف ترـضح 
« .دنهد

ریدغ رد  وت  هک  ار  یماگنه  میراد  دای  هب  هک  میهدیم  تداهـش  ام  : » دنتفگ دنتـساخرب و  مقرا  نب  دیز  ءارب و  رامع و  رذوبا و  دادـقم و 
دهاش ار  امـش  نم  هدرک و  رما  تیـالو  هب  ار  امـش  دـنوادخ  ...مدرم  يا  دومرفیم : وا  يدوب و  هداتـسیا  ترـضح  نآ  راـنک  ربنم  زارف  رب 

(41 «) ...تسا یلع )  ) صخش نیا  صوصخم  تیالو  هک  مریگیم 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  ( 1

: دومرف دندرکیم  تیامح  هفیقس  زا  ناوت  مامت  اب  دندوب و  هدرک  اهر  ار  ریدغ  بحاص  هک  یناسک  هب  باطخ  ترضح 

(42 (»؟ هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : هک  دیاهدرک  شومارف  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ مالک  ایآ  »

( مالسلا هیلع   ) نسح ماما  ( 2

ترـضح و نآ  دش  رارق  دش و  هفوک  دراو  هیواعم  مالـسلا ،) هیلع   ) نسح ماما  حلـص  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملا ریما  تداهـش  زا  سپ 
ماما تفگ ، ار  دوخ  نانخس  هیواعم  هک  نآ  زا  سپ  .دننک  نایب  مدرم  يارب  ار  حلص  مایپ  تایئزج  دنورب و  ربنم  هفوک  دجسم  رد  هیواعم 
درک اهر  ار  مردپ  تما  نیا  : » دومرف درک و  نایب  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما تیمولظم  رد  ینانخس  ربنم  زارف  رب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح

دومرف و بوصنم  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  مردپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دندید  ناشدوخ  هک  یلاح  رد  درک ، تعیب  وا  ریغ  اب  و 
(43 «) .دنهد ربخ  نابیاغ  هب  ناشنارضاح  داد  روتسد  نانآ  هب 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  ( 3
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هب ار  رفن  دـصتفه  ینِم  رد  جـح  مسوم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  اروشاـع ، یهعقاو  زا  شیپ  هیواـعم ، گرم  زا  لـبق  لاـس  کـی 
داریا ياهباطخ  اـج  نآ  رد  ناـشیا  .دـندوب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ باحـصا  ناـنآ  رفن  تسیود  هک  درک  توعد  دوخ  یهمیخ 
رارقا نارضاح  زا  دندرمشرب و  ار  ترضح  نآ  بقانم  مالسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما دض  رب  هیواعم  تامادقا  شهوکن  نمـض  دندرک و 

مخ ریدـغ  زور  رد  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هـک  دـینادیم  اـیآ  مهدـیم ، مـسق  ادـخ  هـب  ار  امـش  : » دـندومرف هـلمج  زا  .دـنتفرگ 
»؟ دنناسرب نابیاغ  هب  ار  ماغیپ  نیا  نارضاح  دیاب  دومرف  درک و  مالعا  وا  صتخم  ار  تیالو  بوصنم و  ار  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبانبیلع

(44 «) .مسق ادخ  هب  يرآ  : » دندرک دییأت  ادصکی  رضاح  تیعمج 

( مالسلا هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  ( 1

هالوم تنک  نم  : » دومرف هک  تسیچ  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ مالک  يانعم  دیسرپ : مالـسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  زا  رفن  کی 
»؟ هالوم ّیلعف 

(45) .تسوا زا  دعب  ماما  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  هک  داد  ربخ  نانآ  هب  دومرف :

( مالسلا هیلع   ) رقاب ماما  ( 2

: درک ضرع  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  هب  هرصب  یلاها  زا  يدرف 

:» دومرف ترـضح  .دیوگیمن » ار  وا  مان  اما  هدش  لزان  یمدرم  یهرابرد  دیوگیم  دناوخیم و  ار  غّلب ...  لوسرلا  اّیا  ای  هیآ  يرـصب  نسح  »
دش و لزان  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ رب  لیئربج  هدش ! لزان  یـسک  هچ  یهرابرد  دادـیم  ربخ  تساوخیم ، رگا  ...هدـش !؟ هچ  ار  وا 

هللا یلـص   ) ربمایپ .درک  لزان  ار  هیآ  نیا  تسیک و  ناشیا  ّیلو  هک  ینک  ییاـمنهار  ار  تتما  دـنکیم  رما  امـش  هب  دـنوادخ  درک : ضرع 
ّیلعف هـالوم  تـنک  نـم  دوـمرف : درک و  دـنلب  تـفرگ و  ار  مالـسلا ) هـیلع   ) بلاـط یبا  نـب  یلع  تـسد  درک و  ماـیق  مـه  هـلآ ) هـیلع و 

(46 «) .هالوم

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ( 3
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: دندومرف ریدغ  یهعقاو  رد  مدرم  تعیب  نامیپ و  رس  رب  مدق  تابث  یهرابرد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

اشوخ .دندرک  رارقا  وا  تیالو  هب  نارضاح  تفرگ و  نامیپ  مخ  ریدغ  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینموملا ریما  يارب  هلآوهیلعو  هللاایلـصربمایپ  »
(47 «) .دنتسکش ار  نآ  هک  یناسک  رب  ياو  دندنام و  مدق  تباث  وا  تیالو  رب  هک  نانآ  لاح  هب 

( مالسلا هیلع   ) مظاک ماما  ( 1

لاوس نیدـنچ  درک و  راضحا  ار  ترـضح  نوراه  يزور  دـندوب ، نادـنز  رد  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  هک  یمایا  رد 
ام ...تسام  اب  قیالخ  یهمه  تیالو  مییوگیم  ام  دومرف : ترضح  .مدرم  رب  مالـسلامهیلع )  ) تیب لها  تیالو  یهرابرد  هلمج  زا  درک ؛

(48) .هالوَم ُِّیلَعَف  ُهالوَم  ُتنک  نَم  دومرف : هک  میراد  مخ  ریدغ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ مالک  زا  ار  اعدا  نیا 

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  ( 2

؛ دوب حرطم  مدرم  نایم  رد  تماما  یهرابرد  يدایز  ياهثحب  ناسارخ ، رد  ورم  رهش  هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  دورو  لوا  ياهزور  رد 
ترضح هب  ربخ  نیا  یتقو  .دندرکیم  تبحـص  هراب  نیا  رد  دندوب و  عمج  رهـش  عماج  دجـسم  رد  ریثک  ياهدع  هعمج  زور  رد  هژیو  هب 

: دومرف درک و  یمسبت  دیسر 

مکنید مکل  تلمکا  موـیلا  یهفیرـش  هیآ  دـش ، ماـجنا  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ رمع  رخاوا  رد  هـک  عادوـلا  ۀـجح  رد  دـنوادخ  »
نیا زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ...درک  تئارق  نارـضاح  يارب  ار  هدئام )  3  ) ًانید مالسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  نتممتاو 

(49 «) .دومرف بوصنم  نانآ  ماما  مَلَع و  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  نآ  رگم  تفرن  ناهج 

( مالسلا هیلع   ) يداه ماما  ( 3

ریدغ زور  رد  دروآ ، ارماس  هب  هنیدم  زا  ار  ترضح  نآ  یسابع  مصتعم  هک  یلاس  رد  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما 
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لماک یهرود  کی  لماش  هک  ار  یلـصفم  تراـیز  دـنتفر و  فجن  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملا ریما  ربق  تراـیز  هب  دـندمآ و  هفوک  هب 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دندومرف : نایب  نینچ  ار  ریدغ  يارجام  نآ ، نمـض  دـندناوخ و  تسا  ریدـغ  گنهرف  یهرابرد  يداقتعا 

دیناسر درک و  ادـن  دیناونـش و  درک و  داریا  ياهباطخ  تساخ و  اپ  هب  رهظ  يامرگ  تدـش  رد  دومن و  هارمه  دوخ  رب  ار  رفـس  ینیگنس 
: دومرف ...و 

(50) .دندرواین نامیا  كدنا  ياهدع  زج  یلو  هالوَم ، ُِّیلَعَف  ُهالوَم  ُتنُک  نَم 

( مالسلا هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  ( 1

.درک لاوـس  ار  هـالوَم » ُِّیلَعَف  ُهـالوَم  ُتنُک  نَم   » ياـنعم تشوـن و  ياـهمان  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماـما  هب  فـیرظ  نب  نـسح 
نآ اب  دنوادخ  بزح  فالتخا ، ماگنه  هک  دهد  رارق  یتمالع  مَلَع و  ار  وا  هک  دوب  نآ  ترـضح  دوصقم  دنتـشون : خـساپ  رد  ترـضح 

(51) .دنوش هتخانش 
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باحصا تفلاخم  ریدغ و  - 18

مومع تسا  نکمم  هنوـگچ  دـشاب ، هداد  خر  دـنیوگیم  هک  فاـصوا  نآ  اـب  ریدـغ  یهعقاو  رگا  يدوـب  هتـشون  تاـهمان  زا  یـشخب  رد 
؟ دنریگب هدیدان  ار  نآ  ادخ  لوسر  باحصا 

.دنکیم نشور  ًالماک  ار  هلئسم  اهنآ  رد  تقد  هک  مسیونیم  تیارب  ار  هنافاکشوم  یهتکن  راهچ  لاوس  نیا  خساپ  رد 

ترضح دیکا  یهیصوت  اب  تفلاخم  اریز  تسین  حیحص  دنتفرگ ، هدیدان  ار  ربمایپ  شرافس  باحـصا  مومع  هک  ریبعت  نیا  لوا : هتکن ي 
للع هب  نارگید  سپـس  تفرگ و  تروص  يدودـعم  دارفا  یهیحان  زا  ادـتبا  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع ترـضح  لصفالب  تفالخ  دروم  رد 

.دندز زاب  رس  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  يوریپ  زا  فلتخم 

: تسا قیاقح  يایوگ  رگنشور و  بیقن ، رفعجوبا  شداتسا  اب  هراب  نیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا  يوگ  تفگ و 

دمحم نب  ییحی  بیقن  رفعج  وبا  دزن  ار  مالـسلا ) هیلع  یلع  ترـضح  تفالخ  هب  طوبرم  تیاور   ) رابخا نیا  دیوگیم : دیدحلا  یبا  نبا 
منادـیم دـیعب  لاح  نیع  رد  .دـنکیم  نایب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تفـالخ  ینـشور  هب  راـبخا  نیا  متفگ  مدـناوخ و  دـیز  یبا 

! دننک در  راکنا و  صاخ ، یصخش  دروم  رد  ار  وا  روتسد  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  باحصا 

ياراد زور  نآ  تمدرم  هک  دوب  تهج  نآ  زا  دـندرک  رایتخا  توکـس  ّصن ، راـکنا  ربارب  رد  مدرم  هک  نیا  تفگ : خـساپ  رد  رفعج  وبا 
هورگ نیا  يارب  .دـندمآیم  امـش  هب  وا  ياـبقر  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  نانمـشد  ناـنآ  زا  یخرب  .دـندوب  فـلتخم  ياههـشیدنا 

یهیام مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  زا  تفالخ  ندش  فرصنم 
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ًاقفتم باحـصا  ناگرزب  دندید  نوچ  دنتـشاد ، مکحم  نامیا  نید و  هک  رگید  یهورگ  و  دوب ، نانآ  لد  ندش  کنخ  مشچ و  ینـشور 
ربمایپ بناج  زا  یـصاخ  روتـسد  زا  یـشان  نانآ  تکرح  نیا  دـندرک  نامگ  دنتـشاد ، زاب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  زا  ار  تفـالخ 
تفالخ دروم  رد  ار  نیشیپ  ياهشرافس  یناهنپ ، روتسد  نیا  دناهتـشادن و  عالطا  نآ  رودص  زا  نانآ  هک  تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
درکیم لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  یتیاور  رکبوبا  هک  نیا  صوصخ  هب  تسا ، هدرک  خـسن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما 

( .دنتسه شیرق  زا  ناماما  « ) .شیرق نم  همئالا  : » نومضم نیا  هب 

هدرک خسن  ار  نینموملاریما  تیالو  دروم  رد  صاخ  روتسد  یلک ، روتسد  نیا  دندرکیم  نامگ  تیاور  نیا  ندینش  اب  مدرم  زا  يرایـسب 
زا سک  ره  هک  دندرکیم  غیلبت  نینچ  نانآ.تسا  دازآ  شیرق  زا  ماما  باختنا  رد  تما  هک  دندرک  دومناو  ربخ  نیا  شخپ  اب  ياهدع  و 

؛ دشاب شیرق  زا  هک  طرش  نیا  هب  دشاب ، مدرم  ماما  دناوتیم  دشاب  هک  ياهلیبق  ره 

: دندرکیم لقن  ربمایپ  زا  هک  دوب  یتیاور  دوب ، رواب  نیا  رب  دیکأت  ثعاب  هچنآ  و 

هیلع و هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دش  ریگ  همه  ور  نآ  زا  رواب  نیا  .دنادیم » وکین  ار  نآ  زین  دـنوادخ  دنتـشادنپ ، وکین  نیملـسم  ار  هچ  ره  »
: دوب هدومرف  ییاج  رد  هلآ )

« .تفریذپ ارم  تساوخرد  نیا  دنوادخ  دیامنن و  عمج  یهارمگ  رد  ارم  تما  مدرک  تساوخرد  دنوادخ  زا  »

مومع زا  شیب  هدع  نیا  دنتـشادنپیم  مدرم  ییوس ، زا  .دندرک  ادیپ  نظ  نسح  دـندرک ، راوتـسا  ار  تعیب  هک  یناسک  هب  تبـسن  نیاربانب 
هیلع  ) یلع ترـضح  تیالو  دروم  رد  دـیکا  روتـسد  اب  تفلاخم  لباقم  رد  لیلد ، نیمه  هب  دنتـسه و  انـشآ  ربمایپ  فادـها  اب  نیملـسم 

.دندادن ناشن  تمواقم  مالسلا ،)

ره هب  داب  دنرادن و  یتباث  يأر  تسا ،) هدوب  نینچ  زین  راودا  یهمه  رد  و   ) دنهدیم لیکـشت  ار  تیرثکا  اج  همه  رد  هک  رگید  یهورگ 
.دنوشیم لیامتم  وس  نآ  هب  دزروب  فرط 

هزرابم و هن  دننکیم ، یلدج  ثحب و  هن  ياهشیدناو ؛ رکف  هن  دنراد و  یشسرپ  هن  دنتسه ؛ دّلقم  وریپ و  نانیا 
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زین نانآ  دـننک ، فذـح  همانرب  زا  ار  بجاو  زامن  نامکاح  رگا  یتح  .دنتـسه  مکاح  تردـق  وریپ  عبات و  هشیمه  هورگ  نیا  یتمواـقم ،
( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  تفالخ  دروم  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ حیرـص  روتـسد  لیلد  نیمه  هب  دـننکیم ! كرت  ار  زاـمن 

وهیلعهللایلـص  ) مرکا ربمایپ  یهزانج  هب  مشاه  ینب  لاغتـشا  تفرگ و  تّوق  رکبوبا  اب  تعیب  دنام و  ناهنپ  دش و  هتفرگ  هدیدان  لامیاپ و 
مرکا ربمایپ  ياهشرافس  اهروتـسد و  اب  تفلاخم  رد  نانآ  یهاوخهدایز  یهنیمز  تشاذگ و  زاب  هدع  نیا  تیلاعف  يارب  ار  هصرع  هلآ ،)

(52) .درک هدامآ  ار  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  ) 

یـشومارف تسد  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  ینیـشناج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ناراـی  زا  یهورگ  هـچ  رگا  مود : هـتکن 
نانآزا تسا  ناوارف  یعاـمتجا  ره  رد  اـهنآ  ياـههنومن  هک  مه  ییاـههورگ  دـنتفرگ و  هدـیدان  ار  ریدـغ  زور  یهلا  ناـمرف  دـندرپس و 
دندنام رادافو  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ماما  ییاوشیپ  تماما و  هب  هتسجرب  زراب و  ییاهتیصخش  نانآ  ربارب  رد  دندرک ، يوریپ 

.دندرکن يوریپ  یسک  زا  وا  زج  و 

دارفا زا  تیـصخش  رظن  زا  دـنراد ، رارق  تیلقا  رد  ّتیمک  رظن  زا  دنرامـش و  تشگنا  تسخن  هورگ  اـب  هسیاـقم  رد  هـچ  رگا  هدـع  نـیا 
راّمع دوسا ، نب  دادقم  يرافغ ، رذوبا  یسراف ، ناملس  دننام : دنوریم ، رامش  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ کیدزن  نارای  هتـسجرب و 
رگید رفن  اه  هد  دیعس و  نب  دلاخ  ناهیتلا و  نب  مثیهوبا  یملسا ، هدیرب  تباث ، نب  همیزخ  يراصنا ، بویا  وبا  بعک ، نب  ّیبُا  رـسای ، نب 

( مالـسلا هیلع   ) نینموملا ریما  هب  ار  ناشیرادافو  تفالخ و  هاگتـسد  زا  ار ، نانآ  تاداقتنا  یگدنز و  تایوصخ  مان و  مالـسا  خیرات  هک 
.تسا هدرک  طبض  تبث و  تقد  هب 

(53) .دناهدرک لقنو  رکذ  رکبوبا  اب  ار  هباحص  زا  یعمج  تفلاخم  ریثا ، نبا  نوچمه  تنس  لها  ناخروم  زا  یخرب  نینچمه 

هب هک  نانچمه  تسین ، هقباـسیب  لاـحم و  يرما  نشور  تقیقح  کـی  اـب  مومع  تفلاـخم  دـش ، ناـیب  هچنآ  زا  رظن  فرـص  موس : هتکن 
صوصخ رد  ناشیا  شرافس  زا  یسوم  ترضح  باحصا  مومع  میرک  نآرق  تداهش 

ص:68

مخ ریدغ  نوماریپ  متسود  هب  يا  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 109زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


(54) .دندش تسرپهلاسوگ  يرماس ، کیرحت  هب  ترضح  نآ  بایغ  رد  و  دندز ، زاب  رس  نوراه  شردارب 

نآ یهتفگ  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  باحـصا  دراد  ناـکما  هنوگچ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  داعبتـسا  رگا  مراـهچ : هتکن 
هیلع و هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تایح  نامز  رد  باحـصا  یخرب  تفلاخم  زا  رتتخـس  هلأسم  نیا  تفگ  دـیاب  دـننک ، تفلاخم  ترـضح 

نامرف اب  باحـصا  تفلاخم  دننام  میروخیم : رب  اهتفلاخم  نیا  زا  يددـعتم  دراوم  هب  زین  هّماع  ربتعم  بتک  رد  هک  تسین ، ناشیا  اب  هلآ )
تسد هب  همان  دهع  نآ  ياضما  هیبیدح و  حلص  اب  باحصا  زا  یخرب  تفلاخم  و  ( 55) هماُسا هاپس  هب  نتسویپ  صوصخ  رد  مرکا  ربمایپ 

اب باحـصا  یخرب  تفلاخم  تسا  دراوم  نیمه  زا  .تسا و  هدـش  طبـض  ثیدـح  لـقن  یخیراـت و  ياـهباتک  رد  هک  (، 56) ادخ لوسر 
.میامن یم  هراشا  نآ  هب  همان  هدجه  شخب  رد  هک  ترضح  نآ  زا  دعب  مدرم  فیلکت  یهرابرد  ترضح  نآ  تیصو  نتشون 
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ریدغ مایپ  اب  اه  تفلاخم  ینیب  شیپ  - 19

هدرک ینیبشیپ  رگا  دنریگیم ؛ هدیدان  ار  نآو  دننکیم  تفلاخم  ریدغ  مایپ  اب  یناسک  هک  دندرکن  ینیبشیپ  ادخ  ربمایپ  ایآ  يدوب  هدیسرپ 
؟ دندیشیدنا اهیریگ  عضوم  تاکیرحت و  لیبق  نیا  اب  هلباقم  يارب  يریبدت  هچ  دندوب 

هیلع  ) یلع تیـالو  اـب  ياهدـع  دنتـسنادیم  دـناهدوب ، طـبترم  یهلا  یحو  اـب  هک  زیزع  ربماـیپ  کـش  نودـب  ینعی  تسا ؛ تبثم  خـساپ ،
هراشا اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دندیـشیدنا  یفلتخم  ياهریبدـت  نانآ ، تامادـقا  زا  يریگـشیپ  يارب  دـنیآیم و  رد  تفلاخم  رد  زا  مالـسلا )

: منکیم

ریدغ هبطخ ي  رد  يرگنشور  رادشه و  ( 1

رکف هب  یـضاران و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تیالو  زا  ناقفانم  زا  یخرب  هک  درک  مالعا  ینـشور  هب  ریدغ  یهبطخ  زا  یـشخب  رد  ترـضح 
ارم دناسر و  ار  مراگدرورپ  مالـس  دـنوادخ  ِفرط  زا  دـش و  لزان  نم  رب  هبترم  هس  لیئربج  : » دومرف نینچ  ناشیا  .دنتـسه  نآاب  هلباقم 

نم و یـصو  نم و  ِردارب  بلاـط  یبا  نب  یلع  هک ، منک  مـالعا  یهایـس  دیفـس و  ره  رب  مزیخاـپ و  هب  عاـمتجا  نیا  رد  هـک  درک  رومأـم 
نم زا  دعب  يربمایپ  هک  نیا  زج  تسا  یـسوم  هب  نوراه  تبـسن  دننامه  نم  هب  وا  تبـسن  تسا ، نم  زا  دعب  ماما  متما و  رب  نم  نیـشناج 

« .تسا شلوسر  ادخ و  زا  دعب  امش  رایتخا  بحاص  وا  و  تسین ،

ناراکزیهرپ و ندوب  كدنا  اریز  درادب ، فاعم  مهم  نیا  غالبا  زا  ارم  دـهاوخب  ادـخ  زا  مدرک  تساوخرد  لیئربج  زا  نم  مدرم ، يا  »...
ار نانآ  شباتک  رد  دنوادخ  هک  یناسک  مراد ، عالطا  مالـسا  ِناگدننکرخـسمت  ياههلیح  ناگدننک و  تمالم  داسفا  ناقفانم و  ترثک 

دزن هک  یلاح  رد  دنرامـشیم  لهـس  ار  راک  نیا  و  تسین ، ناشیاهبلق  رد  ار  هچنآ  دـنیوگیم  ناشنابز  اب  هک  تسا  هدرک  فیـصوت  نینچ 
(57 «) .تسا میظع  دنوادخ 
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مدرم زا  نتفرگ  تعیب  ( 1

ناونع هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  اب  تعیب  رب  ینبم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نامرف  ریدغ و  یهبطخ  رد  تعیب  هب  هراشا 
يرگید ریبدـت  دـندرک ، تعیب  ناشیا  اب  زور  هس  ضرع  رد  ریدـغ  یهنحـص  رد  رـضاح  ناناملـسم  یهمه  هک  يوحن  هب  نینمؤملاریما ،

(58) .دوب مالسلا ) هیلع   ) یلع تیالو  نامتک  یفن و  زا  يریگشیپ  يارب 

ریدغ زا  سپ  تاعامتجا  لیکشت  ندرک  عونمم  ( 2

زا اهناوراک  تکرح  ماگنه  هک  دوب  نیا  ناقفانم ، یهئطوت  زا  يریگـشیپ  يارب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ياهریبدـت  رگید  زا 
هار هب  یسک  ره  تسا و  عونمم  وگ  تفگ و  ياههقلح  تاسلج و  لیکشت  عامتجا و  تشگزاب ، ریـسم  رد  دندومرف  مخریدغ  یهقطنم 

(59) .دورب دوخ 

نافلاخم ياهتیلاعف  ندرک  ینلع  يرگاشفا و  ( 3

روز ملظ و  اب  یهاشداپ و  ناونع  هب  نم  زا  دعب  ار  تماما  يدوز  هب  : » دندومرف مالعا  تحارص  هب  ریدغ  یهبطخ  زا  یشخب  رد  ترضح 
(60 «) .دنک تنعل  ار  ناگدننکیّدعت  نابصاغ و  دنوادخ  .دنریگیم 

( مالسلا هیلع   ) یلع تیالو  ندومن  بوتکم  رب  میمصت  ( 4

ینع اوماوق  ضیرملا  لوق   » باب ملعلا و  باتک  لوا ، دلج  يراخب  حیحص  رد  هلمج  زا  یثیدح  یخیرات و  ياهباتک  رد  هک  هنوگ  نامه 
باحصا زا  یعمج  هک  یلاح  رد  دوخ  رمع  رخآ  ياهزور  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  .تسا  هدمآ  یـضرملا »  » باتک زا  « 

درد تفگ : رمع  اما  دیوشن » هارمگ  زگره  نآ  زا  دعب  هک  مسیونب  امـش  يارب  ینامرف  دییایب   : » دندومرف دندوب  ترـضح  نآ  رتسب  رانک 
لوسر تیصو  زا  عنام  نانخـس  نیا  اب  .تسا و  یفاک  ام  يارب  ادخ  باتک  نیمه  تسامـش  سرتسد  رد  نآرق  هدش  بلاغ  وا  رب  يرامیب 

.دنکیم دای  هثداح  نیا  زا  گرزب  تبیصم  ناونع  اب  هحفص 20  مود  هغالبلا ج  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هک  .دش  ادخ 
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ریدغ ام و  - 20

ماقم و ياطعا  ای  یخیرات ، ناتـساد  ای  یلومعم  یهثداح  کی  ریدغ  یهعقاو  هک  دـش  نشور  یبوخ  هب  متـشون  تیارب  اجنیا  ات  هچنآ  زا 
عـالطا روظنم  هب  اـهباتک  يـال  هبـال  رد  دـیاب  طـقف  هتـشذگ و  شناـمز  رگید  مییوگب  هک  تسین ، صاـخ  ینارود  هب  طوـبرم  یباـصتنا 

.دشاب یقاب  طبض و  ناگدنیآ 

صقان شنامیا  نآ  نودـب  هک  تسا  ناملـسم  ره  يارب  مزال  یهدـیقع  کی  تسا ، یهلا  رواب  کـی  تسا ، گـنهرف  کـی  ریدـغ  هکلب 
(61) .دوب دهاوخ 

، دـمهفب ار  نآ  یناکم  یناـمز و  ره  رد  یناملـسم  ره  دـیاب  هک  تسا ، تماـیق  اـت  ناناملـسم  کـت  کـت  شود  رب  یهلا  تلاـسر  کـی 
یلص  ) ادخ لوسر  نخس  ًاقیقد  هک  نم  یـصخش  تشادرب  هن  نیا ، .دنک  مالعا  نارگید  هب  و  دهد ، رارق  یگدنز  یهحولرـس  دنکرواب ،

.تسا ریدغ  زور  رد  هلآ ) هیلع و  هللا 

: دنداهن لوسر  ادخ و  عیطم  ناملسم  ره  شود  رب  نینچ  ار  هفیظو  نیا  ریدغ  زور  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  صخش 

تـسا بجاو  ناردپ  رب  دنناسرب و  دنرادن  روضح  هک  نارگید  هب  ار  یهلا  رما  هک  تسا  بجاو  ریدغ ، هنحـص  رد  نارـضاح  رب  سپ  »...
(62 «) .دنناسانشب دوخ  نادنزرف  هب  ار  تمایق  زور  ات  ریدغ  یهسامح  هک 

لام و اب  ای  شناد  ملع   اب  هاوخ  ناوت ، مامت  اب  میراد  هفیظو  ام  زا  کی  ره  هلآ ،) وهیلعهللایلـص   ) ادـخ لوسر  راکـشآ  مالک  هب  هجوت  اب 
يارب اعد  دوخ و  روضح  اـب  مک  تسد  و  رگید ، ياـهرنه  ملق و  نخـس و  ناـبز و  اـی  یعاـمتجا  راـبتعا  وربآ و  اـی  تاـناکما  تورث و 

تبوقع یتسـس  یهاتوک و  ره  و  شاداپ ، یمدق  ره  مینادب  میـشوکب و  یهلا  تیرومأم  نیا  ماجنا  رد  ریدغ ، گنهرف  رـشن  نارگـشالت 
.دراد
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ریدغ دیع  - 21

؟ هن ای  دراد  ناموصعم  شیامرف  رد  هشیر  ریدغ  یهعقاو  زورلاس  نتسناد  دیع  ایآ  ینادب  یتساوخیم  همان  شخب  نیرخآ  رد 

ار نآ  تیمها  اهنت  هن  مالـسلامهیلع  ناماما  ناشیا  زا  دـعب  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ صخـش  هک  تسا  يدـیع  ریدـغ ، دـیع  هلب ،
دیع تیمها  ناموصعم و  نانخـس  زا  ياهنومن  ادتبا  نم  .دناهدرک  رارـصا  دیکأت و  نآ  هوکـش  اب  ییاپ  رب  تشادگرزب و  رب  هکلب  نایب ،

: مسیون یم  تیارب  ار  زور  نیا  رد  نانموم  فیلاکت  بادآ و  سپس  ریدغ و 

مالسلا مهیلع  ناموصعم  نانخس  رد  ریدغ  دیع  * 

(63) .تسا نم  تما  ياهدیع  نیرتالاب  لضفا و  مخریدغ  زور  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  · 

.تسا نأشلامیظع  يزور  زور ، نیا  مالسلا :) هیلع   ) نینموملا ریما  · 

دیع یهرابرد  یلـصفم  نانخـس  نآ  نمـض  دندرک و  داریا  ياهباطخ  ترـضح  دوبهدش  نراقم  هعمج  زور  اب  ریدغ  دیع  هک  یلاس  رد 
(64 «) .تسا هدرک  عمج  امش  يارب  ار  گرزب  میظع و  دیع  ود  زور  نیا  رد  دنوادخ  هلمج « : زا  دندومرف ؛ ریدغ  نتفرگ 

.دنوادخ گرزب  دیع  ینعی  تسا ، ربکا  هللا  دیع  ریدغ ، دیع  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  · 

.دراد يرتالاو  تلزنم  دنوادخ  دزن  و  تسا ، لضفا  هفرع  زور  هعمج و  زور  نابرق و  رطف و  دیع  زا  مخریدغ  دیع  · 

.تسا رورس  يداش و  دیع و  ِزور  زور ، نیا  ...تسا  یمیظع  فیرش و  زور  ریدغ ، زور  · 
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.تسا هداد  رارق  دیع  ام  ناّبحم  نایعیش و  يارب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  يزور  مخریدغ  زور  · 

ادخ هب  هن ، هک  مسق  ادـخ  هب  هن ، هک  مسق  ادـخ  هب  تسا ! هدرک  قلخ  ریدـغ  زور  زا  رتتمرح  اب  يزور  دـنوادخ  هک  ینک  نامگ  دـیاش  · 
(65 !) هن هک  مسق 

.تسا مالسلامهیلع  دمحم  تیب  لها  ِدیع  زور  زور ، نیا  مالسلا : هیلع  اضر  ماما  · 

(66) .دنکیم دایز  ار  شالام  دنوادخ  دریگب  دیع  ار  زور  نیا  سک  ره  · 

(67) .دیآیم رامش  هب  ناشیا  ناّبحم  تیب و  لها  دزن  دایعا  لضفا  و  تسا ، دیع  زور  ریدغ  ِزور  مالسلا :) هیلع   ) يداه ماما  · 

ریدغ دیع  رد  نانمؤم  فیلاکت  بادآ و  * 

همه هک  هدـش  هیـصوت  يددـعتم  بادآ  اـههمانرب و  گرزب ، زور  نیا  تشادـیمارگ  مخریدـغ و  دـیع  ییاـپرب  روـظنم  هب  تاـیاور ، رد 
: منکیم حرطم  راصتخا  هب  شنیزگ و  ار  دروم  تسیب  اهنآ  نیب  زا  نم  .دراد  دیع  نیا  تمظع  زا  تیاکح 

دنوادخ رکش  . 1

؛ دییوگ رکش  تیالوتمعن )  ) هتشاد ینازرا  امـش  هب  هچنآ  یهنارکـش  هب  ار  يادخ  ریدغ ، زور  رد  دنا : هدومرف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
(68) .دناهدرک یفرعم  يرازگرکش  زور  ار  زور  نیا  زین  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  نافلاخم  طخ  زا  تئارب  مالعا  . 2

.دییوجب يرازیب  دناهدرک ، متس  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  هک  یناسک  زا  ریدغ  زور  رد  دناهدومرف : مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

: دناهدومرف فیصوت  نینچ  ار  نتسج  يرازیب  نیا  رگید ، ياج  رد  ترضح  نآ 

نیلّوالا و نم  نیّدلا  مویب  نوبّذکی  نیّذلا  نیلّدبملا  نیریّغملا و  نیثکانلا و  نیدحاجلا و  نعلا  مهللا  وگب : رایسب  »
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(69 «) .نیرخآلا

يراد هزور  . 1

زور نیا  رد  نتفرگهزور  رب  و  تسا ، هدش  هدیمان  زین  مایـصلا » موی   » ریدغ دـیع  زور  دراد ، نتفرگ  هزور  هک  یـصاخ  تاکرب  ظاحل  هب 
یهزور اب  هزور  نیا  يربارب  دننام  تسا ؛ هدش  هدرمشرب  تایاور  رد  رایسب  ياهباوث  زور ، نیا  هزور ي  يارب  .تسا  هدش  ناوارف  دیکأت 

(70) .ایند رمع  مامت 

لسغ . 2

رد لسغ  نیا  ماجنا  .دـناهدرک  هراشا  نآ  بابحتـسا  هب  شیوخ ، تـالاسر  رد  زین  ناـهیقف  هک  تسا  ریدـغ  زور  بادآ  هلمج  زا  لـسغ 
(71) .تسا رتهب  زور  يادتبا 

یگتسارآ هزیکاپ و  سابل  ندرک  نت  هب  . 3

دوخ سابل  نیرترخاف  نیرتهزیکاپ و  نموم  تسا  مزال  دسریم ، ارف  زور  نیا  حبـص  هک  ینامز  : » دناهدومرف مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
« .دشوپب ار 

زور يارب  هک  یـسک  .تسا  تنیز  زور  ریدغ ، زور  : » دنیامرفیم ریدغ  زور  رد  یگتـسارآ  تلیـضف  باوث  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما 
هب وا  تانـسح  نتـشون  يارب  ار  یناگتـشرف  دزرمآیم و  ار  شگرزب  کچوک و  ناهانگ  یهمه  دـنوادخ  دزاس ، هتـسارآ  ار  دوخ  ریدـغ 

« .دنیازفایم وا  تاجرد  رب  دعب  لاس  ریدغ  دیع  ات  ناگتشرف  نیا  دتسرفیم و  شیوس 

(72) .دنداتسرف شفک  رتشگنا و  ون و  ياهسابل  یهورگ  يارب  زور  نیا  رد  دوخ  مالسلا ،) هیلع   ) اضر ماما 

رطع زا  هدافتسا  . 4

دح رد  زور  نیا  رد  نمؤم  تسا  مزال  دنیامرفیم « : مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک  دراد  تیمها  نانچ  زور  نیا  رد  نانمؤم  ندوب  رّطعم 
(73 «) .دزاس رطعم  ار  دوخ  شیوخ ، ناوت 

ترایز . 5

ود هب  یلک  روط  هب  ترایز  نیا  .تساهدش  یفرعم  زور  نیا  لامعا  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  ترایز 
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: دوشیم ماجنا  هنوگ 

(74) .ناکم ره  زا  ناشیا  ترایز  و  فرشا ، فجن  رد  ترضح  نآ  رهطم  مرح  رد  نانمؤمریما  ترایز 

تاولص رکذ  . 1

رارق دـیکأت  دروم  زین  هژیو  ياهناکم  اـهنامز و  رد  یگـشیمه ، بابحتـسا  رب  ندوزفا  تراـهط ، تمـصع و  نادـناخ  رب  ّتیحت  مـالس و 
.تسا هدش  شرافس  هژیو  روط  هب  نآ  رد  نداتسرف  تاولص  هک  تسا  یمایا  هلمج  زا  ریدغ ، دیع  زور  .تسا  هتفرگ 

(75 «) .تسرفب رایسب  تاولص  شتیب  لها  دمحم و  رب  ریدغ  زور  رد  : » دنیامرفیم مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

ریدغ دیع  زامن  . 2

تیمها یهدـنهد  ناـشن  هک  تسا  ةالـصلا » موـی  ، » دنرامـشیم رب  دـیع  نیا  يارب  مالـسلا ) هـیلع   ) قداـص ماـما  هـک  ییاـهمان  هـلمج  زا 
: دوشیم هراشا  زور  نیا  یهژیو  زامن  ود  هب  اج  نیا  رد  .دیآیم  رامش  هب  زور  نیا  رد  زامن  نتشاداپرب 

ییاعد رکـش و  یهدجـس  نآ  زا  دـعب  تسا و  تعکر  ود  رب  لمتـشم  زاـمن  نیا  زور :) نیا  زا  ناـمز  ره  رد   ) ریدـغ دـیع  زور  زاـمن  . 1
.تسا هدمآ  نانجلا » حیتافم   » باتک رد  نآ  لیصفت  هک  تساهدش ؛ شرافس  صوصخم 

تعکر ره  رد  دوش : یم  هدـناوخ  تروص  نیدـب  زامن  تعکر  ود  سپـس  دریگیم و  تروص  لسغ  ریدـغ ، رهظ  زا  شیپ  تعاس  مین  . 2
اههتـساوخ اهاعد و  .دوشیم  هدناوخ  راب  هد  مادک  ره  ردق ، یهروس  و  ( 255-257/ هرقب  ) یـسرکلا ۀیآ  دیحوت ، یهروس  دمح ، زا  دعب 

هدـش هیـصوت  زین  نآ  ياضق  نامز ، نیا  رد  نآ  ندـناوخ  ِقیفوت  مدـع  تروص  رد  دوشیم و  تباـجا  یهلا ، فطل  هب  زاـمن ، نیا  زا  سپ 
(76) .تسا

یگدنز هعسوت ي  . 3

، دریگب دوخ  هب  هزات  ییوب  گنر و  زور  نیا  رد  دیاب  زیچ  همه  تسا ، توافتم  يزور  ریدغ  زور  هک  اج  نآ  زا 
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رتکچوک ياضعا  هک  ياـهنوگ  هب  مینک ؛ زاـغآ  دوخ  یهداوناـخ  دوخ و  زا  ار  هوکـش  يرهاـظ  لوحت  رییغت و  نیا  هک  تسوکین  هچ  و 
.دننک ساسحا  هدنام ، دیع  هب  زور  دنچ  یتح  ار  دیع  زیگنالد  یهحیار  نیریش و  معط  زین  هداوناخ 

زور دنچ  زا  ناشیا  دنیبیم  دوشیم و  بایفرش  ناشیا  رضحم  رد  زور  نیا  رد  یصخش  تسا  هدمآ  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  یهریـس  رد 
.دناهداد رییغت  ار  نایفارطا  دوخ و  تیعضو  هدرک و  ضیوعت  ار  هدوسرف  هنهک و  لیاسو  ریدغ ، دیع  زا  لبق 

: دنیامرفیم هراب  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما 

هعسوت شاینامیا  ناردارب  نتشیوخ و  هداوناخ ، رب  دنک و  تدابع  ار  ادخ  هک  یـسک  لام  رد  لاعتم  يادخ  هک  تسا  يزور  ریدغ  زور  »
(77 «) ...دشخبیم ینوزف  دهد ،

دیدزاب دید و  . 1

.دوریم رامش  هب  يداش  دیع و  ياهزور  بادآ  زا  یکی  مالسا و  دکوم  ياهشرافس  زا  هراومه  دیدزاب  دید و 

زین مالسلامهیلع  موصعم  ناماما  .دراد  ازـسب  ریثأت  ناشلد ، نهذ و  رد  دیع  يراگدنام  مدرم و  یباداش  رد  دیع ، زور  رد  دیدزاب  دید و 
(78) .دناهدرک دیکأت  ریدغ  دیع  رد  تنس  نیا  هب  يدنبیاپ  رب 

نداد يدیع  هیده و  . 2

ربارب مهرد  رازه  تسیود  تلیضف  اب  دوش ، هداد  ریدغ  زور  رد  هک  مهرد  کی  تلیضف  دنیامرفیم « : مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما 
(79 «) .تسا

تینهت کیربت و  . 3

نیا زا  اهنت  هن  زین  یمالـسا  دیع  نیرترب  .تسا  تینهت  کیربت و  يدیع ، ره  بادآ  نیرت  هتـسجرب  نیرت و  یمومع  تفگ ، ناوتب  دـیاش 
.تساهدوب هارمه  ناوارف  تینهت  کیربت و  اب  مه  دیع  نیا  أدبم  هکلب  تسین ، انثتسم  رما 
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.تساهدش لقن  زین  يرگید  ياهشرافس  هنیمز  نیارد  .دناهداهن  مان  نتفگ  کیربت  زور  ار  زور  نیا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما 

.دییوگب  » کیربت  مه  هب  دینک و  هحفاصم  دیدرک ، تاقالم  ار  رگیدکی  زور  نیا  رد  یتقو  : » دنیامرفیم مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 

: دییوگب نینچ  دوخ  نمؤم  ردارب  رادید  ماگنه  : » دنیامرفیم مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما 

(80 «) .مالسلا مهیلع  همئالا  نینمؤملاریما و  ۀیالوب  نیکِّسمتملا  نم  انلعج  يّذلا  هللادمحلا  »

يردارب نامیپ  نتسب  . 1

دقع نتسب  ور ، نیازا  .دوریم  رامش  هب  نایعیـش  نیب  ینابرهم  تیمیمـص و  داجیا  يارب  هتـسیاش  یقیرط  تّوخا ، يردارب و  نامیپ  نتـسب 
.تساهدش هدرمشرب  ریدغ  زور  بادآ  زا  یکی  تّوخا  يردارب و 

تّوخا دقع  نتسب  یگنوگچ 

: دیوگیم دراذگیم و  يرگید  تسار  تسد  رب  ار  دوخ  تسار  تسد  رفن  ود  زا  یکی  تّوخا ، دقع  نتسب  روظنم  هب 

نیموصعملا همئالا  هئایبنأ و  هلـسر و  هبتک و  هتکئالم و  هللا و  تدـهاع  هللا و  یف  کـتحفاص  هللا و  یف  کـتیفاص  هللا و  یف  کـتیخا  «و 
« .یعم تنأ  ّالإ و  اهلخدا  هنجلا ال  لخدأ  نأب  یل  نذأ  هعافشلاو و  هنجلا  لهأ  نِم  تنک  نإ  ّینأ  یَلَع  مالسلا  مهیلع 

روضح رد  مهدیم و  تسد  ادخ  هار  رد  وت  اب  منادرگیم ؛ صلاخ  ار  مایتسود  ادخ  هار  رد  وت  اب  موشیم ، ردارب  ادـخ  هار  رد  وت  اب  ینعی «:
یهزاجا موش و  تعافـش  تشهب و  لها  زا  رگا  هک  مدـنبیم  دـهع  مالـسلامهیلع  نیموصعم  همئا  شناربمایپ و  اهباتک و  هکئالم ، ادـخ ،

« .يوش هارمه  نم  اب  وت  هک  نآ  رگم  موشن  نآ  لخاد  مبای ، تشهب  هب  دورو 

« .هرایّزلا اعّدلا و  هعافشلاالخام و  هوخإلا  قوقح  عیمج  کنع  تطقسأ  : » دیوگیم يرگید  هاگ  نآ 
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(81 «) .متشادرب وت  هدهع  زا  ار  يردارب  قوقح  یهمه  ترایز ، اعد و  تعافش ، زج  : » ینعی

ناسحا یکین و  . 1

ياهراک یهلیسو  هب  دنوادخ  هب  بّرقت  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هلمج ، زا  .تساهدش  دیکأت  یکین ، لمع  ره  ماجنا  رب  زور ، نیا  رد 
.دناهدروآ رامش  هب  زور  نیا  تابحتسم  زا  ار  کین 

: دنیامرفیم ریدغ  دیع  زور  رد  ناسحا  یکین و  یهرابرد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 

رمع لوط  لام و  شیازفا  بجوم  زور ، نیا  رد  یکین  دزاسیم و  رادـیاپ  ار  امـش  ناـیم  تفُلا  دـنوادخ  هک  دـینک  یکین  رگیدـکی  هب  »...
« .دوشیم

: دناهدومرف رگید  ییاج  رد  ترضح  نآ 

لـیم و يور  زا  يو  هب  و  دـشاب ، هدرک  هنیمز  نیا  رد  یتـساوخرد  وا  هک  نیا  نودـب  دـنک ، کـمک  شردارب  هـب  زور  نـیا  رد  سکره  »
(82 «) .تسا هتشاداپ  هب  زامن  ار  نآ  بش  هتفرگ و  هزور  ار  زور  نیا  هک  دراد  ار  یسک  باوث  دنک ، یکین  تبغر 

نادنمزاین هب  کمک  . 2

ناونع هب  دیکأت  نیا  .دراد  هژیو  ياهولج  ریدـغ ، بحاص  راتفر  راتفگ و  در  هک  تسا  یمایپ  نادـنمزاین ، نافیعـض و  هب  ندرک  کمک 
کمک ناوتان  هب  اناوت  تسدیهت و  هب  دنمتورث  ریدغ ، زور  رد  هک  دیاب  دنکیم ...« : هولج  زین  زور  نیا  یهدش  شرافـس  لامعا  زا  یکی 

« .دنک

شیوخ ناسمه  ناوت ، دـح  رد  ار  ناـنآ  دـینک و  ندـید  دـنراد ، امـش  کـمک  هب  مشچ  هک  ینافیعـض  ءارقف و  زا  ، » رگید ییاـج  رد  و 
(83 «) .دیزاس

نانمؤم جئاوح  ندروآرب  .  17

رد ار  نآ  رب  نید  ناگرزب  یهژیو  دیکأت  ریدـغ ، دـیع  تیمها  اما  تساهدـش ، شرافـس  بولطم و  هراومه  نانمؤم ، جـئاوح  ندروآرب 
.تساهدش ببس  زور  نیا 
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(84 «) .روآرب ار  تناردارب  ياهتجاح  ریدغ  دیعرد  : »... دنیامرفیم ریگارف ، ینامرف  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

نشج ییاپرب  . 18

شیوخ موق و  دنچ  ندشعمج  اب  هچرگ  نشج ، .دیازفایم  ریدـغ  هوکـش  رب  گرزب ، هچ  کچوک و  هچ  تاعامتجا ، اهلکـشت و  ییاپرب 
.تسا مالسلامهیلع  تیب  لها  يدونشخ  دنسپ و  دروم  دشاب ، هدشاپرب 

داجیا نانآ  یگدـنز  رد  ياهزات  عضو  دـندادیم و  رییغت  ار  دوخ  نایفارطا  ناـسک و  لاوحا  ریدـغ ، دـیع  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ماـما 
.دندرکیم

(85 «) .دشخب ناماس  ار  امش  یگدنکارپ  دنوادخ ، ات  دییآ  مه  درگ  : » دناهدومرف زین  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 

نداد ینامهیم  ماعطا و  . 19

.دناهداهن مان  مه  ماعطلا » موی   » ار زور  نیا  هک  ياهنوگ  هب  دراد ؛ الاو  یهاگیاج  نمؤم  ماعطا  ریدغ ، زور  لامعا  نایم  رد 

(86 «) .نک ماعطا  ار  تاینید  ناردارب  ریدغ ، زور  رد  :» دنیامرفیم مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

تجاح تساوخرد  اعد و  . 20

.تسا هدنام  راگدای  هب  مالسلامهیلع  موصعم  ناماما  زا  دنلب ، هچ  هاتوک و  هچ  یناوارف ، ياهاعد  زور  نیا  يارب 

، زور نیا  هاتوک  ياهاعد  زا  .تفای  ناوتیم  نانجلا  حـیتافم  رد  ار  اعد  نیا  .تسا  زور  نیا  يارب  ینالوط  ًاتبـسن  ياهاعد  زا  هبدـن  ياعد 
: منکیم هدنسب  هنومن  کی  رکذ  هب  اهنت 

: دوش رارکت  رکذ  نیا  هبترم  دص  ریدغ ، زور  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) نامزیزع ربمایپ  زا 

صوصخم ساپـس  دـمح و  .مالـسلا » هیلع  بلاـط  یبا  ِّیلع  نینمؤـملاریما  ۀـیالوب  هتمعن  ماـمت  هنید و  لاـمک  لـعج  يذـّلا  دـمحلا هللا  »
نینمؤملاریما تیالو  رد  ار  دوخ  تمعن  ندش  مامت  نید و  ندش  لماک  هک  تسا  يدنوادخ 
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.داد رارق  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع 

دنوادخ زا  تساوخرد 

نیا نیرتهب  زا  ریدغ ، زور  .درامـش  منتغم  اهنآ  هب  ندیـسر  يارب  ار  یتصرف  ره  تسا  هتـسیاش  دراد و  ییاهوزرآ  یناسنا  ره  نامگ  یب 
ار زور  نیا  ببـس  نیدب  دیاش  و  دزاسیم ، هدروآ  رب  يورخا ، هچ  يویند و  هچ  ار ، یتجاحره  نابرهم ، يادخ  هک  يزور  تساهتـصرف ؛

(87) .دنا هدیمان  شیازفا ) تساوخرد  « ) ةدایزلا بلط  »

ریدغ یهعقاو  قیمع  عیسو و  داعبا  هب  مدرک ، یفرعم  وت  هب  هک  یعبانم  هب  هعجارم  راتشون و  نیا  رد  قمعت  ربدت و  اب  مراودیما  نایاپ ، رد 
رد شیپ  زا  شیب  زور  ره  یـشاب و  ناناملـسم  ناـیم  رد  یخیراـت  فطع  یهطقن  نیا  قیدـص  ناگدنهدرـشن  زا  هدـنیآ ، رد  يربب و  یپ 

.یشوکب تسا ، يزیتسملظ  ییوجقح و  يریذپتیالو و  لیصا  گنهرف  انامه  هک  ریدغ ، گنهرف  قیمعت 
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اه تشون  یپ  - 22

.يراصنا رقابدمحم  ریدغ ، هظحل  هب  هظحل  شرازگ  - 1

ص16. هالوم /) تنک  نم   ( هلوق یعفاش  یلزاغم  نبا  مالسلا ،) هیلع   ) یلع مامالا  بقانم  - 2

ص 76. ج1 / باب 12 - نیطمسلا ، دئارف  - 3

ص426. ج 2 / م1019 )  ) يرتست ینیسح  هللا  رون  یضاق  دیهش  فیلأت  قحلا ، قاقحا  - 4

ج2. ریدغلا / - 5

ص 113. ج1 / ریدغلا - موی  ثیدح  یف  سانلا  یلع  داهشتسا  لصف  عبارلا - بابلا  يذودنق - یفنح  نامیلس  ةدوملا - عیبانی  - 6

یم ...بطخ ) مالـسلا ) هیلع   ) ّهنا یلع  لاّدـلا  ثیدـحلا  داریا  یف  لصف  . ) ص227 ج5 / هیاهنلا ) هیادـبلا و   ) شخیراـت رد  ریثک  نبا  - 7
یف همیظع  هبطخ  بطخف  قیرطلا ، ءانثأ  یف  کلذ  نّیب  هنیدملا  یلا  عجر  کسانملا و  نایب  نم  مالسلا ) هیلع   ) عّرفت امل  اذهل  و  : ) دسیون
نب یلع  بقانم  باب  . 105 دئاوزلا ج9 / عمجم  رد  یمثیه  و  مخریدـغب ) دـحألا  موی  ناک  ذـئماع و  هجحلا  يذ  نم  رـشع  نماثلا  مویال 

ّشرو اهتحتام  سنک ) يأ   ) مقف تارجشلاب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  هللا (  لوسر  رما  لاق : مقرا ) نب  دیز  نع   ) هنع هللا  یـضر  بلاط  یبأ 
(. ِذئموی هب  انربخأ  دقالا  هعاسلا  موی  یلا  نوکی  ءیش  نِم  ام  هللاوف  انبطخ  مث 

.دوشیم رکذ  هاتوک  یتالمج  طقف  لقن  ماقم  رد  اما  هدش  هراشا  هبطخ  ندوب  ینالوط  هب  ترابع  نیا  رد  هک  دییامرفیم  هظحالم 

- ۀضفارلا هعیشلا و  هبش  رکذ  یف  سماخلا  لصفلا  لوالا - بابلا  یمتیه -  رجح  نبا   - ۀقرحملا قعاوصلا  - 8
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ص43و44. ةرشع - ۀیداحلا 

.يراصنا رقاب  دمحم  ریدغ - رارسا  باتک  هب  نک  عوجر  - 9

ص75. ریدغ / رارسا  - 10

: دناهدرک لقن  ریدغ  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  دروم  رد  ار  غیلبت  یهیآ  هک  تنس  لها  بتک  - 11

هفیرش 50/12. هیآ  لیذ  بیغلا ) جیتافم   ) يزار رخف  ریسفت  ( 1

ص237. ج42 / رکاسع ) نبا  قشمد (  ۀنیدم  خیرات  ( 2

.206/18 هفیرش هیآ  لیذ  ...لوسرلااهیا ) ای  باب  - هدئاملا هروس  - نآرقلا ریسفتلا  باتک   ) يراخبلا حیحص  حرش  يراقلا  ةدمع  ( 3

ص250. ج1 / یناکسح - مکاح  - لیزنتلا دهاوش  ( 4

ص135. يدحاو - - لوزنلا بابسأ  ( 5

ص 528. یطویس ج2 / روثنملا - ردلا  ( 6

ص 93. یسولآ ج6 /  – یناعملاحور ( 7

: تسا هدش  رکذ  لیذ ، كرادم  رد  تایاور  زا  یخرب  - 12

ص 233 و 234 و 237. ج 42 / مالسلا ،) هیلع   ) یلع مامألا  ۀمجرت  رکاسع - نبا  قشمد - ۀنیدم  خیرات  ( 1

ص 290. ج8 / لالخلا - یسومنب  نوشبح  ۀمجرت  يدادغب - بیطخ  دادغبلا - خیرات  ( 2

ج5/ بطخ ...  مالـسلا  یلع  هنأ  یلع  لادلا  ثیدحلا  داریا  یق  لصف  ةرـشاع - ۀنـس  ثداوح  یقـشمد - ریثک  نبا  ۀیاهنلا - ۀیادبلا و  ( 3
ص 228 و 229.

ص 155. ص135 و 183 و 184 / ح152 / هللا و ...  هلوسر  نم  سانلا  برقأ  هنأ  نایب  یف  رشع : عبارلا  لصفلا  یمزراوخ ، بقانملا ، ( 4
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ص73. ج1 / رشع - یناثلا  بابلا  نیطسملا ، دئارف  ( 1

ص 36. ح 39 / هالوم ) یلعف  هالوم  تنک  نم   ) مالسلا هیلع  هلوق  یف  ثیدح  يزوج - نب  طبس  صاوخلا - ةرکذت  ( 2

ص16.  / ح23 و25 و26 و27 هالوم - ّیلعف  هالوم  تنک  نم  مالسلا ) هیلع   ) هلوق یلزاغم ، نبا  بقانملا ، ( 3

صنا موی  اهلوزن  ناکو  ۀتباثلا  ۀحیحـصلا  ۀـیاورلا  یه  و  ...تلمکا ) مویلا   ) هیلع لزن  ام  رخآ  ّنا  دـسیونیم : دوخ  خـیرات  رد  یبوقعی  ( 4
زا لقن  هب  ص43  هنیدملاب ج2 / نآرقلا  نم  لزن  ام  یبوقعی - خیرات  .مخریدغب  هیلع  هللا  تاولص  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینموملاریما  یلع 

.يرکسع هّمالع  نیتسردملا - ملاعم  باتک 

.یناکسح مکاح  لیزنتلا ح213 - دهاوش  ( 5

: تسا هدمآ  لیذ  كرادم  رد  هک  تسا  یتایاور  قباطم  دش  نایب  هچنآ  - 13

ص278. ج18 / هفیرش - هیآ  لیذ  یبطرق - نآرقلا -  ماکحالا  عماجلا  ( 1

صاـقو و یبا  نبدعـس  هریرهوـبا ، ساـبع ، نبا  دـننام : باحـصا  زا  یعمج  زا  ص383 - ج2 / هفیرـش - هیآ  لـیذ   - لیزنتلادـهاوش ( 2
.هفیذح

ص218. ج 6 / (- 9000 مقر ( ) هالوم تنک  نم   ) تیاور لیذ  ریغصلا ، عماجلا  حرش  ریدغلا ، ضیف  ( 3

-ج15/ص62. هفیرش هیآ  لیذ   - یسولآ  – یناعملا حور  ریسفت  ( 4

-ص37. هالوم یلعف  و ...  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ةاخاوم  یف  لصف  یکلام ، غابص  نبا  ۀمهملا ، لوصفلا  ( 5

ص37. هالوم - یلعف  هالوم  تنک  نم  مالسلا  هیلع  هلوق  یف  ثیدح  يزوج - نب  طبس  صاوخلا - ةرکذت  ( 6

.11 تشون یپ  هب  دوش  عوجر  - 14

یسلجم همالع  راونالاراحب ، ص112 و  یملید / بولقلا  داشرا  ص137 و  یّلح / همالع  نیقیلا ، فشک  - 15
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ص86. ج 28 /

لزان مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  نأش  رد  هیآ  هک  دناهتفگ  هدئام  هروس  هیآ 55 / لوزن  نأش  رد  ناثدحم  نارسفم و  زا  يرایسب  -  16
.تساهدش

: زا دنترابع  كرادم  نیا  زا  یخرب 

ص388. ج4 / هفیرش - هیآ  لیذ  نایبلا - عماج  ریسفت  رد  يربط  ( 1

ص67. ج2 / هفیرش - هیآ  لیذ  - میظعلا نآرقلا  ریسفت  رد  ریثک  نبا  ( 2

ج3/ص334. هجو - هللا  مّرک  ِیّلع  یف  تلزن  اهنأ  یلع  نیب  رابخألا  بلاغ  و  دسیونیم : یناعملا  حور  ریسفت  رد  یسولآ  ( 3

ص221. ج6 / هفیرش - هیآ  لیذ   - نآرقلا ماکحال  عماجلا  رد  یبطرق  ( 4

.12/25 ءزج سداسلا ، دلجملا  ریبکا - ریسفتلا  رد  يزار  رخف  ( 5

ص133. لوزنلا / بابسا  رد  يدحاو  ( 6

ص442. ج6 / هفیرش - هیآ  لیذ   - رانملا ریسفت  هب  روهشم  میکحلا  نآرقلا  ریسفت  رد  اضر  دیشر  ( 7

ص328. ج1 / هفیرش - هیآ  لیذ  - یفسنلا ریسفت  رد  یفسن  ( 8

تنـس لها  فورعم  یهناگـشش  ياهباتک  عماج  هک  ( ) مالـسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  لئاضف  باب  لوصالا - عماج  رد  ریثألا  نبا  ( 9
ص478. ج9 / تسا )

ربمایپ زا  فلتخم  فرط  هب  لیزنتلا  دهاوش  رد  زین  مجنپ  نرق  نادنمشناد  زا  يروباشین  یفنح  یناکسح  مکاح  قوف ، كرادم  رب  هوالع 
ج1/ لیزنتلا - دـهاوش  .تسا  هدـش  لزاـن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  یهراـبرد  هیآ  هک  دـنکیم  لـقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا

ص209.

: دنکیم لقن  یناکسح  مکاح  -17

لزنأ یبو و  هسفنب  هللا  مهنرق  نیذلا  یئاکرش  هلآ : ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق : مالسلا ) هیلع   ) یلع نع  )
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مهیف

.رمالا یلوا  لوسرلا و  هللا و  یلا  هوعجرأف  رمأ  یف  ًاعزانت  متفخ  نِاف  ۀیآلا ، لوسَّرلا ) اوعیطأ  اونَمآ  نیّذلا  اهّیأ  ای  )

، ناهرب ریسفت  ریظن  هعیش  كرادم  رد  زین  و  ص189 . ج1 /  - لیزنت 30 لیزنتلا - دـهاوش  (. - مهلّوا تنأ  لاق : مه ؟ نم  هللا  ّیبن  ای  تلق :
( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  یهرابرد  روبزم  یهیآ  دیوگیم : هک  تسا  هدمآ  هیآ  نیا  لیذ  رد  مالسلامهیلع  تیب  لها  زا  تیاور  اههد 

هدش رکذ  مالـسلامهیلع  تیب  لها  یهمئا  مان  تایاور  زا  یخرب  رد  یتح  هدش و  لزان  مالـسلامهیلع  تیب  لها  هناگهدزاود و  یهمئا  ای 
.تسا

ۀجح مارملا و  ۀــیاغ  زین  343 و  ج1 / لیزنت 55 - لـیزنتلا - دـهاوش  ص348 و  ب1 / نوثالثلا - نماثلا و  باـبلا  ةدوملا - عیباـنی  - 18
تحت مالسلامهیلع  تیبلا  لها  ناماما  اهنآ  رد  هک  تساهدومن  لقن  هعیـش  قیرط  زا  تیاور  هد  هماع و  قیرط  زا  تیاور  تفه  ماصخلا 

.50 یلا ص54  ج3 / 42و43 - بابلا لوالا -  دصقملا  .دناهدش  یفرعم  نیقداص  ناونع 

: تسا لیذ  بتک  دنتسه  تلزنم  ثیدح  لقان  هک  تنس  لها  ربتعم  كرادم  هلمج  زا  - 19

لئاضف باتک  ًاـضیا - ص309 و  ج 6 / ح 857 - ةرـسعلا - هوزغ  یه  كوبت و  هوزغ  باـب  يزاـغملا - باـتک  يراـخبلا ، حیحـص  ( 1
ص81. ج5 / ح225 - یمشاهلا - یشرقلا  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  باب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا باحصا 

ص1870. -ح2404-ج4 / مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لئاضف  باب  هباحصلا - لئاضف  باتک  ملسم - حیحص  ( 2

ح3733 و 3739 باب 20و21 - .مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  باب  بقانملا - باتک  يذمرتلا - ننـس  حیحـصلا  عماجلا  ( 3
ص980.  و3740 /
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ص 170 و 173 و 175 -ج 1 / صاّقو یبا  نبدعس  قاحسا  یبا  دنسم  1/331 و  سابع - نب  هللادبع  دنسم  لبنح -  نب  دمحا  دنسم  ( 4
و185  . و184   و 177 و 179 و 182  

ص45  . ج1 /  - -ح121 مالسلا هیلع  یمشاهلا  بلاط  یبا  نب  یلع  لضف  باب  ۀمدقملا - هماج - نبا  ننس  ( 5

رد یلو  هدروآ  لـماک  روط  هب  ار  تیاور  نیا  دوخ  خـیرات  رد  يربط  هتبلا  ص63  ج2 / ترجه - زا  لبق  ثداوح  يربط - خـیرات  - 20
تبث اذـک ) اذـک و   ) تراـبع مکیف ) یتفیلخ  ییـصو و   ) ياـج هب  ص 149 ) ءارعـشلا ج11 / / 214 هیآ لیذ  نایبلا - عماـج   ) شریـسفت

لیذ ( - لیزنتلا ملاعم   ) يوغب ریسفت  ص131و  ج13 / ح36419 - مالـسلا - هیلع  یلع  لئاضف  لامعلا - لزنک  رد  نینچمه  تساهدش و 
پاچ  ) دمحم ةایح  ص211 و  ج3 / ...ردبب - لتق  نمیف  لوقلا  - دیدحلا یبأ  نبال  هغالبلاجهن  حرش  ص400 و  ج3 / راذنا - هفیرش  هیآ 

ص104. رصم -) هعبطم   1354

: مینکیم حرطم  ار  تنس  لها  كرادم  زا  یخرب  اج  نیا  رد  هک  هدمآ  نیقیرف  یثیدح  عبانم  زا  يرایسب  رد  فیرش  ثیدح  نیا  - 21

ص 371. ًاضیأ ج4 / ص17 و 14 و26 و 59 و  ج3 / يردخلا - دیعس  وبأدنسم  دمحا ، دنسم  ( 1

-ج5/ص181 و 189. هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  تباث  نبدیز  ثیدح  دمحا ، دنسم  ( 2

ص991 و هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  تیب  لها  بقانم  یف  باب  بقانملا ، باتک  يراصنا ، هللادـبع  نبرباـج  نع  يذـمرتلا ، ننـس  ( 3
.992

ص 1873 و 1874. ج4 / هنع - هللا  یضر  بلاط  یبا  نب  یلع  لئاضف  نم  باب  هباحصلا ، لئاضف  باتک  ملسم ، حیحص  ( 4

- مقرا نب  دـیز  نع  تباث و  نبدـیز  نع  رباج و  نع  ۀنـسلا ، باتکلاب و  ماصتعالا  یف  یناثا  بابلا  يدـنه  - یقتم  لاـمعلا -  لزنک  ( 5
ص172 و 173. ج1 /
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ص60. 309-ج3 / -ح4711 / هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لها  بقانم  نم  و  يروباشین - مکاح   - نییحیحصلا یلع  كردتسملا  ( 6

ص118. 174-ج3 / -ح4576 / مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  بقانم  نم  و   - نیحیحصلا یلع  كردتسملا  ( 7

ص228. -ج 5 / ینم یلایل  نم  ۀلیل  لک  تیبلاروزی  هلآ  هیلعوهللایلص و  لوسرلا  ثیدح  ۀیاهنلا - ۀیادبلا و  ( 8

: میوشیم رکذتم  ار  ناسیونخیرات  زا  ترابع  راهچ  هنومن  يارب  - 22

(. نیترم اهازغ  نمیلا  هیلع  هللا  ناوضر  بلاط  یبا  نب  یلع  ةوزغ  و  : ) دسیونیم ماشه  نبا  ( 1

(. نیترم اهازغ  یتلا  نمیلا  - بلاط -  یبا  نب  یلع  ةوزغ  و  : ) دیسونیم ریثک  نبا  و  ( 2

(. نیترم لصح  نمیلا  یلا  مالسلا  هیلع  یلع  ثعب  نوکیف  : ) دسیونیم نالحد  ینیذ  نب  دمحا  (3

اهیف هثعب  یتلا  هلیخ  یف  یلع  عم  تنک  لاق : ۀـیبیدحلا  - باحـصأ  نم  ناک  و   - یملـسألا شاـش  نبورمع  نع  : ) دـسیونیم ریثک  نبا  ( 4
دنع ۀنیدملا و  سلاجم  یف  هتیکتـشا  ۀنیدملا  تمدق  املف  یـسفن ، یف  هیلع  تدـجوف  ءافجلا  ضعب  ّیلع  ینافجف  نمیلا ، یلا  هللا  لوسر 

رظن هنیع  یلا  رظنا  ینآر  املف  دجسم  یف  سلاج  هللا  لوسر  ًاموی و  تلبقأف  هتیقل  نم 

، ینتیذآ دقل  رمع و  ای  هللا  هنإ و  امأ  لاق : هیلا  تسلج  املف  هیلا  تسلج  یتح  َّیلإ 

(. یتاذآ دقف  ایلع  يذآ  نم  لاقف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يذوأ  نأ  مالسالا  هللااب و  ذوعأ  نوعجار  هیلا  ّانا  انإ هللا و  تلقف :

ج 8 ص628. دیدح /  هروس  ریسفتلا - باتک   - يراخب حیحص  حرش  رد  يرابلا  حتف  -  23

ح 41909- ممعتلا - بادآ  لاّمعلا - زنک  ص14 و  ج 10 / یمرلا - یلع  ضیرحتلا  باب  یمرلا - قبسلا و  باتک   - يربکلا ننسلا  - 24
ص248. ج15 /
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- بزاع نب  ءربلا  ثیدح  لبنح - نب  دمحا  دنـسم  ص290 و  ج8 / یلالخلا - یـسوم  نب  نوشبح  همجرت 4392 - دادغب ، خـیرات  - 25
یف لصف  ۀیاهنلاو - ۀیادبلا  ص50 . ج12 / هیآ 67 - هدئام  هروس  غالبا  هفیرش  هیآ  لیذ  يزارلا -) رخفلا   ) ریبکلا ریسفت  ص281 و  ج4 /

ص229. ...ناکمب ج5 / بطخ  مالسلا  هیلع  هنأ  یلع  لادلا  ثیدحلا  داریإ 

.12 تشوناپ هب  دوش  عوجر  - 26

.دمآ دهاوخ  همان  متسیب  شخب  رد  هطوبرم  تایاور  نایب  حیضوت و  - 27

ص146. يراصنا / رقاب  دمحم  ریدغ - رارسا  باتک  رد  ریدغ  یهبطخ  هب  دوش  عوجر  - 28

: زا تسا  ترابع  اهلقن  یخرب  - 29

( يرجه يافوتم 571  ) یعفاش رکاسع  نبا  ص548 و 550 : ج2 / قشمد / خیرات  ( 1

( يرجه يافوتم 993  ) یمزراوخ ص 94 : مزراوخ / بقانم  ( 2

( يرجه يافوتم 241  ) لبنح نب  دمحا  ص281 : ج4 /  / دمحا دنسم  ( 3

( يرجه يافوتم 911   ) یعفاش یطویس  ص122 : ج1 / يواتفلل / يواحلا  ( 4

( يرجه يافوتم 694   ) يربط ص 67 : یبقعلا / رئاخذ  ( 5

يدابآزوریف ص350 : ج1 / هسمخلا / لئاضف  ( 6

( يرجه يافوتم 748   ) یبهذ ص197 : ج2 / مالسالا / خیرات  (7

( يرجه  127 يافوتم  ) یفنح يزودنق  ص 30 و 31 و 249 : ةدوملا / عیبانی  ( 8

( يرجه يافوتم 319   ) يزار رخف  ص50 : و ج12 ، ص63 / يزار ج3 ، رخف  ریسفت  ( 9

( يرجه  654 يافوتم  ) يزوج نبا  ص29 : صاوخلا / ةرکذت  (10

يریازج دیس   : ص285 ج1 / راونالاتاقبع / ( 11
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( يرجه يافوتم 723   ) ینیومح باب 13 : ص77  ج1 / نیطمسلا / دئارف  ( 12

( يرجه يافوتم 751   ) يزوج نبا  يزوج : نبا  بقانم  ( 13

يدنه یقّتم  ص397 : ج6 / لامعلا / زنک  ( 14

( يرجه يافوتم 911   ) يدوهمس ص173 : ج2 / ءافولا / ءافو  ( 15

( يرجه يافوتم 483   ) یعفاش یلزاغم  ص 18 و 24 : ياغم / نبا  بقانم  ( 16

( يرجه يافوتم 484   ) يدادغب بیطخ  : 158 ص   ج 8 / دادغب / خیرات  ( 17

( يرجه يافوتم 514   ) یفنح یناکسح  ص 158 : ج1 / لیزنتلا / دهاوش  ( 18

( يرجه يافوتم 852   ) ینالقسع رجح  نبا  ص26 : هقرحملا / قعاوصلا  ( 19

یسلجم همالع  ج30 / ص138 / ج37 / راونالاراحب /  ( 20

ص290. ج8 / يدادغب ) بیطخ   ) دادغب خیرات  - 30

ایدانم لوسرلاب  عمسأو  ّمخب  مهّیبن                  ریدغلا  موی  مهیدانی  - 31

ایداعتلا كانه  اودبی  مل  ولاقف و  مکّیبن                      مکالوم و  نمف  لاقف 

ایصاع ۀیالولا  یف  اّنم  قلت  نل  و  انّیبن                      تنا  انالوم و  کهلا 

ایداه ًامامإ و  يدعب  نم  کتیضر  یّنناف                       ّیلع  ای  مق  هل  لاقف 

ایلوم قدص  غابتا  هل  اونوکف  هّیلو                     اذهف  هالوم  تنک  نمف 

ایداعم اّیلع  يداع  يذّلل  نک  و  هِّیلو                    لا  مهللا و  اعد  كانه 

ص112. راونالاراحب ج37 / ص65 و  ج2 / ریدغلا ،

.جراعم هروس  لوا  هیآ  - 32

لقن تنس  لها  كرادم  زا  يددعتم  ياهباتک  زین  راونالاراحب ج37/ص136 و  رد  ارجام  نیا  نومضم  - 33
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.دش نایب  تشوناپ 13  رد  نآ  زا  یشخب  هک  تساهدش 

ص137. یّلح / همالع  نیقیلا / فشک  فلا - - 34

112 و 135. یملید / بولقلا  داشرا  ب -

ص64. یتشد / دمحم  یسانشریدغ - زا  لقن  هب  ص86  ج 28 / راونالاراحب / ج -

: دناهدرک اضما  ار  نآ  لیذ  هک  داد  رارق  دهاش  نآ  رب  مه  ار  یناسک  تشون و  صاع  نب  دیعس  ار  هفیحص  نیا  - 35

بیهص صاع * نب  دیعس  مازح * نب  میکح  هیما * نب  ناوفص  ورمع * نبا  لیهس  لهج * یبا  نب  ۀمرکع  دعس * نبرـشب  نایفـسوبا * * 
...و دوسا  نب  عیطم  هعیبر * یبا  نب  سابع  یملسا * روعا  وبا  دیلو * نب  دلاخ  نانس * نب 

ات 105. ص 103 ج28 / راونالااراحب / ( 1

ص138. یّلح / هماّلع  نیقیلا / فشک  (2

ات 135. ص112  یملید / بولقلا  داشرا  ( 3

: دوش عوجر  عبانم  نیا  هب  - 36

ص24. ج1 / یناتسرهش / لحن  للم و  ( 1

ص181. ج3 / دعس / نبا  تاقبط  ( 2

ص579. ج1 / يروذلاب -  - فرشألا باسنأ  ( 3

ص2138. ج1 / يربط / خیرات  ( 4

.هدنراگن رثا  تنس - باتک و  یهنیآ  رد  تماما  - 37

ص307. ج1 / هبطخ 22 / لیذ  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 38

ص:92
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.هغالبلا جهن  موس  هبطخ  - 39

ح2. ص109 / ج37 / راونالاراحب : - 40

د . 412 ص 410 –  ج31 / راونالاراحب : - 41

ص197. ج1 / ریدغلا : - 42

ص139. ج10 / راونالاراحب : - 43

ح26. میلس : باتک  - 44

ح139. ص34 / ج2 / ةادهلا : تابثا  - 45

ح34. ص140 / ج37 / راونالاراحب : - 46

ص108. ج37 / راونالاراحب : - 47

ص147. ج48 / راونالاراحب : - 48

ح6. ص218 / ینامعن : تبیغ  - 49

ص360. ج97 / راونالاراحب : - 50

ح606. ص139 / ج2 / هادهلا :  تابثا  - 51

ص86. ج12 / هقالخا  / هتریس و  رمع و  مالک  نم  تکن  لصا 223 / دیدحلا / یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 52

ص325. ج2 / رکب / یبا  ۀفالخ  هفیقسلا  ثیدح  خیراتلا  یف  لماکلا  - 53

.88 هیآ هط / هروس  - 54

ص101. ج4 / یناحبس - تایهالا -  ص29 و  ج1 / یناتسرهش -  - لحنلا للملا و  - 55

.يراصنا رقاب  دمحم  ریدغ / رارسا  باتک  رد  ریدغ  هبطخ  نتم  هب  دوش  عوجر  - 56

ص167. يراصنا / رقاب  دمحم  ریدغ / رارسا  باتک  رد  ریدغ  هبطخ  نتم  هب  دوش  عوجر  - 57
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.91 یتشد / دمحم  یسانشریدغ / - 58

.يراصنا رقاب  دمحم  ریدغ / رارسا  باتک  رد  ریدغ  هبطخ  نتم  هب  دوش  عوجر  - 59

ص 178. يراصنا / رقاب  دمحم  ریدغ / رارسا  باتک  رد  ریدغ  هبطخ  نتم  هب  دوش  عوجر  - 60

.دشابیم هدئام  هروس  موس  هیآ  لیلد  هب  تسین  تیالو  هب  دقتعم  هک  يدرف  نامیا  ندوب  صقان  - 61

ص133. / 37 جراونالاراحب يراصنا و  رقاب  دمحم  ریدغ / رارسا  باتک  رد  ریدغ  یهبطخ  نتم  هب  دوش  عوجر  - 62

ح2. ص109 / ج37 / راونالاراحب - - 63

.يراصنا رقابدمحم  ریدغ - رارسا  زا : لقن  هب  3 ص208  ج15 / ملاوع : - 64

ج15/3ص215 ملاوع : - 65

3 ص223. :ج15 / ملاوع - 66

3 ص 226. ج 15 /  ملاوع : - 67

ص328. ج7 / هعیشلا / لئاسو  یلماع / رح  خیش  - 68

ص305. ج95 / راونالاراحب / یسلجم / رقاب  دمحم  - 69

ص143. ج3 / ماکحالا / بیذهت  یسوط / خیش  - 70

ص121. ج1 / / 1418 متفه ، پاچ  توریب ، یبرعلا ، خرؤملاراد  تاراشتنا  نیحلاصلا ، جاهنم  یناتسیس ، یلع  دیس  - * 71

س367. تانجلا / حاتفم  یلماع / نیما  نسحم  دیس  *

ج95/ راونالاراحب ، یـسلجم ، رقاـب  دـمحم  اـهرخفا / هباـیث و  فظنا  نمؤملا  سبلی  نأو  ...بجو  مویلا  کـلذ  ۀـحیبص  ناـک  اذاـف  - 72
ص301.

ص262. ج2 / لامعالا ، لابقا  ینسح ، سوواط  نب  دیس  *
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ص262. ج2 / لامعالا ، لابقا  ینسح ، سوواط  نب  دیس  - 73

ص143. ج3 / ماکحالا ، بیذهت  یسوط ، خیش  - 74

ص90. ج2 / هیقفلا ، هرضحیال  نم  قودص / خیش  - 75

ص 328. ج7 / هعیشلا ، لئاسو  یلماعرح ، خیش  - * 76

ص 298. ج95 / راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  *

، ماهچ پاچ  ۀیمالسالا ، بتکلاراد  تاراشتنا  يدنوخآ ، دمحم  حیحصت  ناسارخ ، نسح  دیس  قیقحت  ماکحالابیذهت ، یسوط ، خیش  * 
ج3 ص143. / 1365

ص 262. ج2 / لامعالالابقا ، ینسح ، سوواط  نب  دیس  - * 77

...هناوخا هسفن و  هلایع و  یلع  عسو  هللادبع و  نم  لاملا  یف  هللادیزی  يذلا  مویلا  وه  * 

نـسحم دیـس  ۀنجلاب / هنورـشبی  کلم  فلا  نوعبـس  موی  لک  هربق  روزی  و  هربق ، یف  عسو  ارون و  نیعبـس  هربق - لخا  انمؤم  راز  نم  - 78
ص 370. تانجلاحیتافم ، یلماع ، نیما 

ص262. ج2 / لامعالالابقا ، ینسح ، سوواط  دمحم  دیس  - 79

ص261. لامعالالابقا ج2 / ینسح  سوواط  دیس  - 80

ح6/ / 1408 ثارتلا ، ءایح  ـال  مالـسلامهیلع  تیب  لآ  یهـسسؤم  تاراـشتنا  متـشه ، پاـچ  لـئاسولا ، كردتـسم  يرون ، نیـسح  - 81
ص278.

ص261. ج2 / لامعالا ، لابقا  ینسح ، سوواط  نب  دیس  - 82

ص 261. ج2 / لامعالالابقا ، ینسح ، سوواط  نب  دیس  ...رمعلا / یف  دیزی  لاملا و  رمثی  هیف  ربلا  مکتفلا و  هللا  لصی  اورابت  * ... 

ص369. تانجلاحیتافم / یلماع / نیما  دمحم  دیس  * 
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ص260. ج2 / لامعالالابقا ، فینسح  سوواط  دیس  ...فیعضلا / یلع  يوقلا  ریقفلا و  یلع  ینغلا  دعیلو  - ... 83

ص277. ج6 / لئاسولاکردتسم ، يرون ، نیسح  ...کناوخإ / جئاوح  ضقاو  - ... 84

ص 269. ج2 / لامعالالابقا ، ینسح ، سوواط  دیس  هنمؤم / نمؤم و  لک  هیف  رس  و  - ... 85

ص323. ج95 / راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  - * 86

ص282. ج 2 / لامعالالابقا ، ینسح ، سوواط  دیس  * 

ص321. ج95 / راونالاراحب / یسلجم ، رقاب  دمحم  - * 87

ج 95/ص 303. راونالاراحب / یسلجم ، رقابدمحم  * 

ص261. ج2 / لامعالالابقا / ینسح ، سوواط  دیس  * 

.تساهدش هدافتسا  يولع - رفعج  دیس  ریدغ ) توارط   ) باتک زا  رتشیب  مخریدغ » رد  نانمؤم  فیلاکت  بادآ و   » شخب رد  رکذت :

ص:96
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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